סיכום מחקרי הנהלת ענף מגדלי הדגים לשנת 2016
הנהלת ענף מגדלי הדגים מורכבת מחוקרים באקדמיה ובגופי המחקר הממשלתיים ,מדריכי
שה"מ ,הנהלת אגף הדיג ,תזונאים ,ומגדלי דגים .חברי הנהלת הענף פועלים לזהות ולמקד את
פערי הידע הנקודתיים ,הניתנים לגישור בעזרת מחקרים יישומיים קצרי טווח ,ועל בסיס זה
נבחרים מידי שנה מחקרים למימון ע"י הנהלת הענף.
במהלך שנת  2016בוצעו שמונה מחקרים שתוצאותיהם מוצגים בדו"ח זה.
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הרחקת זרחן משפכי בריכות דגים על ידי ספיחה ושיקוע
לפיתוח חקלאות מים בת קיימא
אייל קורצבאום ,עודד בר שלום – המכון לחקר הגולן ,אוניברסיטת חיפה
גיא רובינשטיין – אגף הדיג

תקציר מדעי
הזרמת מי בריכות דגים לגופי מים טבעיים עלול להוות סכנה למערכת האקולוגית ואיכות המים הקיימים
בהם .הסכנה העיקרית הינה בעידוד גידול אינטנסיבי של אצות (איטרופיקציה) עקב אספקת חומרי דשן
כדוגמת זרחן וחנקן הקיימים במי בריכות הדגים בריכוזים גבוהים יותר מאשר במקווי המים הטבעיים.
בהתאם לכך מתגבשת בשנים האחרונות רפורמה לענף המדגה אשר עתידה להגדיר את איכות וכמות מי
פלט בריכות הדגים המושבים לטבע בהתאם לאיכותם .הזרחן הינו יסוד הזנה עם פוטנציאל זיהום גבוה
במיוחד במקווי מים עקב עידוד התפתחות אצות כחוליות בפרט ואצות בכלל .רמת הזרחן המשוחרר
לסביבה הוא הגורם המשמעותי ביותר מבחינת רשות המים במעקב אחר מי פלט בריכות הדגים בגליל.
סילוק הזרחן המומס משפכי בריכות הדגים הינו מאתגר במיוחד מכיוון שאת הזרחן והחנקן החלקיקי ניתן
לשקע\לסנן ,ואת תרכובות החנקן המומס ניתן לסלק בתהליכי ניטריפיקציה ודה-ניטריפקציה במידה ויש
צורך בכך .אם כן ,לזרחן המומס פוטנציאל זיהום גבוה ,ועם זאת ,לא קיימת טכנולוגיה אשר מאפשרת את
הוצאת הזרחן המומס באופן יעיל.
במחקר זה אנו מציעים לבחון סילוק זרחן משפכי בריכות דגים על ידי תכשיר העשוי מחרסית בנטוניט
מותמרת לנטן הנקראת בשמה המסחרי  .Phoslockהמוצר פותח על ידי אגף הקרקעות ומים של
 )Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIROבאוסטרליה
במטרה להפחית באופן משמעותי את הכמות של זרחן מומס במקווי מים במטרה למנוע גידול יתר של אצות
(פריחת אצות עלולה להביא לירידה באיכות המים ולפגיעה אקולוגית) .נמצא כי לחרסית זו אפיניות חזקה
מאוד לזרחן מומס (זרחה/פוספאט) במים ונמצא כי גורמים סביבתיים כגון רמת  ,pHריכוז מלחים וריכוז
חמצן מומס אינם משפיעים על יעילות סילוק הזרחן של ה Phoslock-בניגוד לחומרים אחרים המשקעים
זרחן כגון תרכובות ברזל וסידן ( .)Ross et al. 2008ניסויי מעבדה וכן ניסויים רבים באגמים ונהרות
הוכיחו את היעילות של  Phoslockלהפחתה משמעותית (מעל  98אחוז תוך  50דקות) של זרחן מומס ממים
עיליים (לדוגמא  ,)Robb et al. 2003וכן למקווי מים מזוהמים בשפכים ביתיים ( Hagheseresht et al.
 .)2009; Kurzbaum Bar Shalom 2016עם זאת ,הידע לגבי היישום של חומר זה לשפכי בעלי חיים
בכלל ומי בריכות דגים בפרט חסר.
במחקר שמומן בשנת  2015על ידי ארגון מגדלי הדגים בוצעו ניסויים מעבדתיים מבוקרים עם שפכי
בריכות הדגים של חוות הדגים בקיבוץ דן ובבריכות בקיבוץ גינוסר ורשפים .המטרה הייתה לאפיין את
ה אופטימיזציה של תהליך סילוק הזרחן כחלק מטיפול במים לפני שחרורם לסביבה או לשימושם החוזר
לגידול הדגים .מהתוצאות ניתן היה לראות סילוק יעיל מאוד ומהיר של זרחן מומס מתמיסות זרחה נקיות
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וכן ממי בריכות דגים ממקורות שונים .מתוצאות הניסויים המנתיים ,וכן הרציפים ניתן לראות כי אפשרי
יהיה לתכנן סילוק זרחן בבריכות שיקוע או ליצור מסנן בזרימה רציפה להפחתת ריכוזי זרחן מהמים
(לפרטים נוספים ראה דוח סיכום שהוגש להנהלת ענף חקלאות מים מחקר מספר  .)07-2015בדוח זה סוכמו
התוצאות המראות כי ריכוז הזרחן יורד בתוך מספר דקות עד שעה עד לערך רצוי כתלות במינון הפוסלוק
הניתן ובזמן המגע .מכאן ,במקרה ויש משק אשר אינו יכול לשחרר את המים להשקיה או לשחרור לנחל
בעקבות ריכוז זרחן מעל למותר ( 1מג"ל) ,ניתן בקלות יחסית להפחית את הזרחן ביישום של הפוסלוק במי
בריכת הדגים.
מטרות המחקר הנוכחי כללו את השוואת היעילות של  Phoslockלאחר שמחדירים אותו לאלג'ינט
שהינו חומר ג'לטיני אשר משהה את ה Phoslock-במערכת השיקוע ומונע ממנו להמשיך בזרימה עם המים
המטופלים .בנוסף ,ניסויים נוספים נעשו בחרסיות מקומיות אחרות בהשוואה ל Phoslock -כדי לשקע
זרחן מומס ממי פלט של בריכות דגים עם חרסיות שהן למעשה פסולת של תעשיית המחצבות .החרסיות
הזמינות הן :אבקת בזלת ,אבקת גיר קשה וציקוריה אדומה מטוף .הניסויים בוצעו באופן מנתי ובאופן
רציף עם תמיסת זרחה סינטטית ועם שפכי בריכות דגים.
מתוצאות המחקר נכתבה והוגשה הצעת מחקר למשרד המדע למחקר בהיקף נרחב ()₪ 250,000
בשיתוף מכון שמיר למחקר (דר' אייל קורצבאום) ואגף הדיג במשרד החקלאות (גיא רובינשטיין) ,וכן
פורסם מאמר במגזין .Environmental Science and Pollution Research

החידוש המדעי והתועלת לחקלאות הצפויים מביצוע התוכנית
פיתוח שיטה המאפשרת למגדלי הדגים להזרים את מי פלט בריכות הדגים לנחלים בריכוז זרחה לפי
התקנות ,יחסוך הוצאות טיפול יקרות וימנע את זהום מקורות המים והכנרת .החידוש במחקר זה הוא בכך
שהפתרון אינו מצריך שינוע המים למערכות טיפול גדולות .הוא אמור לתת תשובה מקומית ואולי במקרה
הצורך בבניית מתקן קטן במוצא הבריכות .החומרים הנחקרים הינם טבעיים ומקומיים ,אינם מצריכים
שינויי  pHשל מי הפלט כדי לשקע את הזרחה ואינם מזהמים את הסביבה.
תוצאות ותוצרים צפויים :פיתוח שיטה יעילה וחסכונית לסילוק זרחן משפכי בריכות דגים יאפשר לבחון
את החלופה לסלק את שפכים אלו אל הסביבה ללא הנזק הפוטנציאלי שבאיטרופיקציה .הפחתת ריכוזי
זרחן משפכי בעלי חיים ייתן אפשרות לשימוש במים להשקיה או שחרור לסביבה ללא סכנת זיהום בזרחן
ומניעת הפגיעה הסביבתית בעקבות כך .למחקר זה ,אם כן ,לא רק חידוש מדעי אלא גם סיכויים מסחריים,
ויתרונות סביבתיים לפיתוח חקלאות ימית ברת קיימא.
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הקדמה:
הניסויים המסוכמים בהמשך מתמקדים בשיפור יעילותו של ה Phoslock-ע"י החדרתו
לאלג'ינט .המעקב אחרי תגובת החומרים הוארך ל 48-שעות והדגש הושם על הצורך לשקע כמות
מירבית של זרחה .ניסויים נוספים בודקים את האפשרות למצוא חרסיות מקומיות כתחליף יעיל
וכלכלי ל. Phoslock-
את הניסויים השונים ניתן לסכם ברשימה הבאה:
ניסוי א' :ניסוי קינטיקת ואיזותרמת ספיחת זרחה מתמיסה נקייה על ידי  5( Phoslockמג"ל)
למשך  48שעות.
ניסוי ב' :ניסוי קינטיקת ואיזותרמת ספיחת זרחה מתמיסה נקייה על ידי  Phoslockהמוחדר
לאלג'ינט ( 5מג"ל) למשך  48שעות.
ניסוי ג' :הרחקת זרחה ממי פלט בריכות דגים (בריכוז של  2מג"ל זרחה) ע"י ה Phoslock-ב3-
מינונים.
ניסוי ד' :הרחקת זרחה ממי פלט בריכות דגים (בריכוז של  2מג"ל זרחה) ע"י הPhoslock-
המוחדר לאלג'ינט ב 3-מינונים.
ניסוי ה' :הפעלת ראקטור מנתי בנפח  200מ"ל עם  40מ"ג .Phoslock
ניסוי ו' :הפעלת ראקטור מנתי בנפח  200מ"ל עם  40מ"ג  Phoslockהמוחדר לאלג'ינט.
ניסוי ז' :איזותרמה וקינטיקה של חרסיות שונות עם תמיסת זרחה.
ניסוי ח' :איזותרמה וקינטיקה של ציקוריה במינונים שונים עם זרחה.
ניסוי ט' :איזותרמה וקנטיקת ספיחת זרחה ע"י פוסלוק וציקוריה במי פלט בריכות דגים
ניסוי י' :הפעלת ריאקטור מנתי רציף בנפח  200מ"ל לשיקוע זרחה ע"י פוסלוק וציקוריה
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ניסוי א' :ניסוי קינטיקת ואיזותרמת ספיחת זרחה מתמיסה נקייה ( 5מג"ל)
על ידי  Phoslockלמשך  48שעות.
ניסוי זה מהווה ניסוי הקדמי לפני בדיקת  Phoslockהמוחדר לאלג'ינט .בדקנו את מידת

השפעתו במינונים שונים על שיקוע הזרחה עד  48שעות .המינונים היו  40 ,10ו 80-מ"ג
 .Phoslockכמויות אלו היו פי  100 ,25ו 200-מכמות הזרחה בהתאמה .שעתים לאחר תחילת
הניסוי המינון של  10מ"ג שיקע  50%מהזרחה ולאחר  48שעות  80%מהזרחה .המינונים של  40ו-
 80מ"ג שיקעו לאחר שעתיים  99ו 97%-בהתאמה לאחר  48שעות שיקעו  94ו 92%-בהתאמה.
לאחר  24שעות של טילטול המערכת 5% ,של הזרחה השתחררה לתמיסה (איור .)1
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איור  :1קינטיקת הרחקת זרחה ( 5מג"ל) עם מינונים שונים של .Phoslock
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ניסוי ב' :ניסוי קינטיקת ואיזותרמת ספיחת זרחה מתמיסה נקייה ( 5מג"ל)
על ידי  Phoslockהמוחדר לאלג'ינט למשך  48שעות.
נסוי זהה לניסוי א' רק שהפעם השתמשנו ב Phoslock-שהוחדר לאלג'ינט ,חומר

ג'לטיני שמשהה את ה Phoslock-במערכת .שעתים לאחר תחילת הניסוי ,המינון של  10מ"ג
שיקע  19%מהזרחה ולאחר  48שעות  38%מהזרחה .המינונים של  40ו 80-מ"ג שיקעו לאחר
שעתיים  42ו 56%-בהתאמה ולאחר  48שעות  100%מהזרחה שוקעה (איור .)2
ניתן לראות כי מצד אחד האלג'ינט מעכב את התגובה של ה Phoslock-בכ 24-שעות
(מסקנה הנובעת מניסויים נוספים שנעשו) אולם הוא מקבע בצורה חזקה יותר את הזרחה שאינה
משתחררת לתמיסה.

5

איור  :2קינטיקת הרחקת זרחה (ריכוז של  5מג"ל) עם כמויות שונות של  Phoslockהמוחדר
לאלג'ינט.
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ניסוי ג' :הרחקת זרחה ממי פלט בריכות דגים (בריכוז של  2מג"ל זרחה) ע"י
ה Phoslock-ב 3-מינונים.

מי פלט בריכות הדגים בקיבוץ דן מכילים חומרים נוספים חוץ מהזרחה .לכן בדקנו את יכולת ה-
 Phoslockלשקע את הזרחה בנוכחות חומרים אלו העלולים להפריע לו .ריכוז הזרחה במי הפלט
היה  2מג"ל ובדקנו תגובה של  30 ,7.5ו 60-מ"ג  .Phoslockהמינונים שנבחרו יצגו כמויות של פי
 100 ,25ו 200-לעומת הזרחה .לאחר  24שעות המינון של  7.5מ"ג שיקע  .75%ומינונים של  30ו60-
מ"ג שיקעו  87ו 93%-בהתאמה (איור .)3
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איור  :3קינטיקת הרחקת זרחה ממי פלט בריכות דגים לאחר שיקוע ע"י Phoslock
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4

ניסוי ד' :הרחקת זרחה ממי פלט בריכות דגים (בריכוז של  2מג"ל זרחה) ע"י
ה Phoslock-המוחדר לאלג'ינט ב 3-מינונים

ניסוי זה נעשה על מי פלט בריכות דגים בריכוז זרחה של  2מג"ל .את הזרחה שיקענו בעזרת
 Phoslockהמוחדר לאלג'ינט .המינונים היו זהים לאילו שבניסוי ג' .לאחר  24שעות המינון של
 7.5מ"ג שיקע  .76%ומינונים של  30ו 60-מ"ג שיקעו  86ו 96%-בהתאמה (איור  .)4ניתן לומר
שהאלג'ינט לא תרם לייעול השיקוע בניסוי זה שייצג מערכת סגורה של טיפול במים .לכן הניסויים
הבאים בוצעו בריאקטור שייצג מים זורמים עם כמות פוסלוק קבועה.

איור  :4קינטיקה של ריכוזי זרחה נותרת במי פלט בריכות דגים לאחר שיקוע ע"י Phoslock
המוחדר לאלג'ינט.
סיכום
שימוש ב Phoslock-המוחדר לאלג'ינט התאפיין בשתי תכונות :זמן תגובה איטי ב 24-שעות אך
עם יכולת קיבוע של הזרחה בצורה טובה יותר.
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ניסוי ה' :הפעלת ראקטור רציף בנפח  200מ"ל עם  40מ"ג Phoslock

ניסוי זה בא אפשר לנו ליצור מצב הדומה לטיפול בבריכת שיקוע לפני הזרמת מי פלט בריכות
הדגים לנחל או לשימוש חוזר .הריאקטור היה מורכב משלושה בקבוקי ארינמאייר .הבקבוק
הראשון הכיל את מי בריכות הדגים ,בעזרת משאבה הם הוזרמו לבקבוק שני ששימש כראקטור
והכיל  200מ"ל מי בריכות עם  40מ"ג  Phoslockוממנו נשאבה התמיסה לבקבוק אוגר (תמונה
 .)1ספיקת המערכת הייתה  25מ"ל לשעה .כל  30דקות נאספו מי הפלט מהבקבוק האוגר ,עברו
צנטריפוגה כדי להרחיק את שאריות הפוסלוק ונבדקו לתכולת הזרחה .מתוצאות הניסוי ניתן
להבחין כי תוך חצי שעה שיקוע הזרחה החל ולאחר כשעתיים וחצי הגיע לשווי משקל בריכוז
זרחה של  0.5מג"ל .הריאקטור עם  40מ"ג ( Phoslockהמיצג יחס של פי  100מהזרחה) שיקע
 75%מהזרחה (איור .)5
7
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איור  :5קינטיקת הרחקת זרחה בראקטור רציף עם  40מ"ג .Phoslock
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ניסוי ו' :הפעלת ריאקטור רציף בנפח  200מ"ל עם  40מ"ג Phoslock
המוחדר לאלג'ינט.

ניסוי זה בחן את האפשרות של השהיית הפוסלוק במערכת בעזרת החדרתו לאלג'ינט במטרה לשפר
את יעלות השיקוע של הזרחה .העמדת הניסוי הייתה זהה לזו של ניסוי ה' אלא שאת הPhoslock-
החדרנו לאלג'ינט במינון זהה של  40מ"ג .שיקוע הזרחה גם לאחר  3שעות הגיעה ל 25%-ולאחר
מכן ה Phoslock-הפסיק לשקע וריכוז הזרחה מיד עלה (איור  .)6נראה שהאלג'ינט עיכב את
התגובה של הפוסלוק וזרימת הזרחה ביטלה את יעילותו למערכת זורמת מסוג זה .יתכן שבניית
מערכת המורכבת מברכות השהיה תשנה את יעילותו של האלג'ינט-פוסלוק.
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איור  :6קינטיקת ספיחת זרחה נותרת בראקטור רציף עם  40מ"ג  Phoslockהמוחדר לאלג'ינט.
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סכום :עקב החדירות האיטית של הזרחה דרך האלג'ינט רמת השיקוע של הזרחה במים זורמים
היתה נמוכה מאד בהשוואה למערכת ללא אלג'ינט.
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ניסוי ז' :איזותרמה וקינטיקת ספיחת זרחה ע"י חרסיות שונות בתמיסת
זרחה

חלופות יעילות וזולות ל Phoslock-הפנו אותנו לבדיקת חרסיות שונות הנמצאות באזורינו
בכמויות ללא הגבלה כפסולת של מחצבות בסוכי קרקעות שונות .תמיסה בריכוז של  5מג"ל זרחה
שימשה אותנו לניסויים השונים .החרסיות שנבדקו כוללות אבקת בזלת ,ציקוריה מטוף אדום
ואבקת גיר קשה וכן את הפוסלוק להשוואה .מכל חרסית לקחנו מינון הגדול פי  200מהכמות של
הזרחה בתמיסה .מתוצאות הניסוי עולה כי החרסיות השונות הרחיקו בין  9%ל 19%-מהזרחה
לאחר  24שעות (טבלה  ,1איור  .)7מהניסוי נראה כי החרסיות לעיתים משחררות לתמיסה את
הזרחה שספחו לאחר זמן מסוים של שהיה במים .יתכן שהפתרון יהיה לבנות מתקן בו החרסיות
תהינה פעילות זמן קצר ומיד יופרדו מהמים לפני שיתחילו להפריש זרחה למים.
טבלה  :1שעור הזרחה המורחקת כפונקציה של זמן בנוכחות חרסיות שונות.
ללא חרסית

אבקת טוף
(ציקוריה) %

אבקת גיר
קשה %

אבקת בזלת
%

פוסלוק
%

זמן (דקות)
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17

17
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15
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96

1440

0

19

15

9
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%

איור  :7קנטיקה של שיקוע זרחה ע"י חרסיות שונות.
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איור  :8איזותרמה של שיקוע זרחה ע"י חרסיות שונות לאחר  24שעות.
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ניסוי ח' :איזותרמה וקינטיקת ספיחת זרחה ע"י ציקוריה במינונים שונים
בתמיסת זרחה
בניסוי ז' התקבל כי אבק ציקוריה שיקע את הזרחה מעט טוב יותר ( )19%ביחס לשאר
החרסיות .לאור תוצאות אלו העמדנו ניסוי עם מינוני ציקוריה שונים במטרה להגיע ל100%-
שיקוע .השווינו כמות של  3,750 ,750 ,400ו 7,500-מ"ג (שהם פי  5,000 ,1,000 ,300ו10,000-
ביחס לכמות הזרחה) .כל מינון נעשה ב 4-חזרות .הועמדו שתי ביקורות האחת עם תמיסת זרחה
בלבד והשנייה של ציקוריה במי קולונה .כל הניסוי התבצע במטלטל אורביטלי .מתוצאות
הניסויים עולה כי הגדלת כמות הציקוריה עד פי  1000ביחס לכמות הזרחה שיפרה את רמת
השיקוע עד ל .32%-מעבר לזה הגדלת כמות הציקוריה עד פי  10,000לא שיפר את השיקוע
(טבלה  ,2איור .)8
 .טבלה  :2אחוז הזרחה שהורחקה מהתמיסה לאחר התגובה עם הציקוריה.
כמות במ"ג

ביקורת (4.5
מג"ל זרחה)
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איור  :8זרחה נותרת במינוני ציקוריה שונים פי 400-10,000
סיכום
ניסויים ראשוניים בחרסיות טבעיות הראו על הבדלים בין סוגי החרסיות .בכל החרסיות נצפתה
יכולת נמוכה של שיקוע זרחה בהשוואה ל .Phoslock-חשוב לציין כי עלותו של הפוסלוק גבוהה
מאוד ביחס לחרסיות המקומיות ולכן יש הצדקה כלכלית לחפש תחליפים טבעיים מקומיים
יעילים וזולים .ברמות של פי  1,000מריכוז הזרחה ,הציקוריה שיקעה  32%מהזרחה .במהלך
העבודה התברר כי החרסיות בנוכחות מים משחררות זרחה לתמיסה לאחר  24שעות ,לכן יש
מקום לבנות מתקן בו המים ישהו לפרק זמן מוגבל עוד לפני שחרור החוזר של הזרחה מהחרסית.
כיוון נוסף של מחקר עתידי יהיה לחפש חרסיות נוספות דלות זרחן שלהן יכולת שיקוע טובה של
הזרחה וללא חשש לשחרור זרחה מהחרסית למים.
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9

ניסוי ט' :איזותרמה וקנטיקת ספיחת זרחה ע"י פוסלוק וציקוריה במי פלט
בריכות דגים

ניסוי השיקוע של זרחה במי פלט בריכות דגים בריכוז של  4.8מג"ל ,בוצע בבקבוקי ארינמאייר
בנפח תמיסה של  200מ"ל .כמות הפוסלוק שהוספה למי הפלט היתה  89.4מ"ג (פי  100מריכוז
הזרחה) .כמות הציקוריה שהוספה היתה  894מ"ג (פי  1000מריכוז הזרחה) .לאחר  24שעות
הפוסלוק שיקע  96%מהזרחה והציקוריה ( 32%איור  .)9לאחר  48שעות הפוסלוק שיקע 99%
מהזרחה והציקוריה  43%מהזרחה .במדידות שערכנו ב 96-שעות לא נמצא הבדל מהותי.
מתוצאות אלו ניתן להסיק כי הפוסלוק תוך  24שעות משקע את מירב הזרחה .לעומת זאת
הציקוריה רק לאחר  48שעות הגיע לשיקוע מירבי של  .43%יש מקום לשקול את השימוש
בציקוריה כיוון שהיא מקומית ,זולה וזמינה לשיקוע הזרחה .כמו כן סביר להניח שאינה פוגעת
בסביבה.
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איור  :9איזותרמת שיקוע זרחה ע"י פוסלוק וציקוריה לאחר  24שעות בשפכי בריכות דגים.
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איור  :10קנטיקה של ספיחת זרחה ע"י פוסלוק וציקוריה במשך  72שעות בשפכי בריכות דגים.

 10ניסוי י' :הפעלת ריאקטור מנתי רציף בנפח  200מ"ל לשיקוע זרחה ע"י
פוסלוק וציקוריה.
ניסוי זה בא אפשר לנו ליצור מצב הדומה לטיפול בבריכת שיקוע עם זרימה איטית ,לפני הזרמת
מי פלט בריכות הדגים לנחל או למאגר או לשימוש חוזר לבריכות הדגים .הריאקטור הופעל פעם
עם פוסלוק ופעם שנייה עם ציקוריה לצורך השוואה .הריאקטור היה מורכב משלושה בקבוקי
ארינמאייר .הבקבוק הראשון הכיל את מי בריכות הדגים עם זרחה בריכוז של  4.8מג"ל .בעזרת
משאבה הם הוזרמו לבקבוק שני ששימש כראקטור והכיל  200מ"ל מי בריכות עם  89.4מ"ג
 Phoslockאו  894מ"ג ציקוריה .ממנו נשאבה התמיסה לבקבוק אוגר .ספיקת המערכת היתה
 25מ"ל לשעה .כל  30דקות נאספו מי הפלט מהבקבוק האוגר ,עברו צנטריפוגה כדי להרחיק את
שאריות הפוסלוק או הציקוריה ונבדקו לתכולת הזרחה המומסת הנותרת .מתוצאות הניסוי ניתן
לראות כי שיקוע הזרחה החל תוך חצי שעה ולאחר כשעתיים וחצי הגיע לרמת השיקוע המירבית
של זרחה ( 2.5מג"ל) .הריאקטור עם  40מ"ג ( Phoslockהמיצג יחס של פי  100מהזרחה) שיקע
 75%מהזרחה (איור .)11

13

גרף  :11זרחה נותרת בראקטור מנתי נפח  200מ"ל עם פוסלוק.

שימוש בציקוריה גרם לשיקוע הזרחה תוך חצי שעה והגיע לשיקוע המירבי לאחר כשעה וחצי
ושיקע  21%מהזרחה .בהמשך פעולתו של הראקטור רמת הזרחה החלה לעלות כנראה עקב
יציאת הציקוריה מהמערכת (גרף .)12
יתכן שבשלב זה ,לאחר שעה וחצי הציקוריה מתחילה להתפרק ולשחרר זרחה לתמיסה .לאור
זאת ננסה להעמיד ניסוי כדי לבדוק השערה זו.
יש מקום לבדוק אפשרות של החלפת הציקוריה והעברת התמיסה לאחר שהורחקה ממנה 21%
מהזרחה לטיפול נוסף בציקוריה נקייה .ע"י שימוש מספר פעמים בתהליך זה נוכל להרחיק את כל
הזרחה מהתמיסה תוך כדי זרימה .אפשרות נוספת להשאיר את מי הפלט ל 24-48-שעות ללא
טלטול בדומה למה שנעשה בניסוי ט' בו התקבלה הרחקה של  43%מהזרחה לאחר  48שעות.

גרף  :12זרחה נותרת בראקטור נפח  200מ"ל עם ציקוריה.
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ניסויים להמשך המחקר
המשך המחקר יתמקד במודיפיקציות שונות של ציקוריה בהשוואה לפוסלוק .כדי להגדיל את שטח הפנים
של חלקיקי הציקוריה ובמטרה לחדש את משטחי הספיחה ( .)regenerationבנוסף יבנה מתקן פיילוט 3000
ליטר בזרימה רציפה ועם מתקן שיקוע יעיל (משקע למלות) להוצאת החרסית מהמים.
חרסית ה phoslock-רווית הזרחן שתצטבר בניסויים אלו תיבחן ליעילותה לשמש כדשן זרחני להשלמת
מחסורי זרחן ומנת זרחן ראשונית בגידולי שדה בחקלאות (ייבחן בניסויי עציצים עם צמחי מודל בחדרי
גידול מבוקרים) .בנוסף ,ייבחן יישום של הוספת פוסלוק לאגן שיקוע בנפח עשרות קובים אשר בחוות
הניסיונות בגינוסר ומעקב אחר ריכוז הפוספאט במים לאורך מספר שבועות.
כל אלו יאפשרו תכנון מודל טכנו-כלכלי ,המבוסס על תוצאות המחקר שיתקבלו ,אשר יאפשר לנו להעריך
את העלות והתועלת של הפעלת מתקן לסילוק זרחן משפכי בריכות דגים המבוסס על ספיחה ושיקוע על ידי
ה.Phoslock-
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נספח

pump

pump

Phoslock

Influents
effluents

Stirrer
תמונה  :1ריאקטור רציף המשמש לבדיקת ספיחת הזרחן על ידי החרסית בזרימה רציפה .מדידת
ריכוז הזרחן נעשה בכניסה וביציאה למיכל בזמנים שונים ועם חרסיות שונות.
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 כלוא בתוכםPhoslock  כדורוני אלג'ינט עם:2 תמונה

ציקוריה

בזלת

פוסלוק

גיר קשה

. מיני חרסיות טבעיות ופוסלוק:3 תמונה
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Kurzbaum, E., Bar Shalom, O. (2016). The potential of phosphate removal from dairy wastewater and
municipal wastewater effluents using a lanthanum-modified bentonite. Applied Clay Science,
123, 182-186.
Robb M, Greenop B, Goss Z, Douglas G, Adeney J (2003) Application of Phoslock, an innovative
phosphorus binding clay, to two Western Australian waterways: preliminary findings,
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Ross G, Haghseresht F, Cloete ET (2008) The effect of pH and anoxia on the performance of Phoslock,
a phosphorus binding clay, Harmful Algae 7, 545-550.
 דוח סיכום הרחקת זרחן ממי בריכות דגים לפיתוח חקלאות ימית בת.)2016(  רובינשטיין גיא,קורצבאום אייל
.07-2015  מחקרי הנהלת ענף חקלאות מים מחקר מספר,קיימא
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פיתוח טיפולים כנגד מחלת המונוגניאה בדגים -
תחליפים טבעיים ל'ברומקס'
דינה זילברג ובוריס זורין
המכונים לחקר המדבר ,אונ' בן גוריון
פרטי קשר  ;dzilberg@bgu.ac.ilטל050-3699852 :

רקע
טפילים מקבוצת המונוגניאה (בעיקר מינים של גירודקטילוס ודקטילוגירוס) הם גורם מחלה נפוץ
במדגים .הטיפול כנגדם נעשה בעיקר באמצעות ברומקס ,אורגאנו פוספאט אשר בשל השפעותיו
המזיקות על בריאות המגדל (העובד במדגה) נמצא בהליך של הוצאתו משימוש .פראזיקואנטל,
שיעיל גם כן לטיפול במונוגניאה אינו מאושר לשימוש במדגים ומחירו גבוהה.
במחקר שנערך במעבדתנו ,מצאנו כי שימוש בג'ינג'ר בטבילה ,ושימוש בשום בטבילה ובמזון,
הפחיתו את הנגיעות במונוגניאה בדגי גופי (.)Fridman et al., 2014; Levy et al., 2015
תכשירים טבעיים הינם פחות רעילים למשתמש ,ובעיית השאריתיות של התכשיר בדג פחותה.
מטרת המחקר :מציאת תחליפים לטיפול כנגד טפילים מקבוצת המונוגניאה באמצעות תכשירים
טבעיים על בסיס צמחי.
מהלך ניסוי ותוצאות:
דגי גופי נגועים ב ( Gyrodactylus turbnbuliiמונוגניאה) שימשו ברוב חלקי הניסוי.
 )Iסקירת מיצויים שונים במבחנה (:)in vitro
בשלב הראשון נערכה סריקה של חומרים שונים כנגד מונוגניאה במבחנה.
חומרים שנסרקו :מיצויים שנתקבלו מחברה מסחרית ,סטוקטון-אקואמור; מיצויי אצות; ומיצוי
צמחי (צמח הנופר).
לצורך הסקירה נבחרו דגים נגועים ברמה גבוהה בסנפיר הזנב .הדגים הורדמו ,חתכי זנב עם 3-10
טפילים הושמו בצלחת של  96בארות ,עם ריכוזים שונים של המיצוי הנבחן והשפעה על הצמדות
הטפיל לסנפיר הדג וחיות הטפיל נבחנו מיקרוסקופית לאורך זמן.
 .1מיצויים מחברת סטוקטון אקואמור:
נבחנו  4מיצויים שונים ,כאשר היעיל מכולם היה ( Timor Cאיור  )1שהביא לתמותה של 100%
מהטפילים תוך  40דק' כאשר הוסף בריכוז של  100 ppmוזאת לעומת תמותה של עד  40%בטיפול
עם שאר המיצויים בריכוז דומה ,במשך  4שעות הבדיקה (איור  .)1בגלל פעילותו הגבוההTimor ,
 Cנבחר להמשך מחקר .נבדקה השפעתו כנגד מונוגניאה ,כולל גירודקטילוס מדגי גופי (איור )2
ודקטילוגירוס מדגי קוי (איור  )3בריכוזים שונים .נראתה השפעה תלוית ריכוז כנגד שני
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הטפילים ,אך דקטילוגירוס היה עמיד יותר לטיפול .תמותה מליאה בעקבות חשיפה ל 100 ppm
של  Timor Cהושגה תוך  40דק' ,לעומת שעתיים עד תמותה מליאה של דקטילוגירוס.

H20
1A
2A
Petus
Timor C

איור  :1בחינת השפעה של מיצויים
מחברת סטוקטון-טקואמור כנגד
הטפיל ( G. turnbuliiמונוגניאה).
המיצויים הוספו בריכוז של 100 ppm
וההשפעה על הטפיל נבדקה
מיקרוסקופית ,לבחינת תנועתיות.
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איור  :2בחינת השפעה של  Timor Cעל הפרדות מהסנפיר ותמותה של הטפיל ( G. turnbuliiמונוגניאה).
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19קוי.
איור  :3בחינת השפעה של  Timor Cעל הפרדות מהסנפיר ותמותה של הטפיל דקטילוגירוס (מונוגניאה) מדגי
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 .2בחינת מיצוי אצה צורניות:
נבחנה השפעה של מיצוי אתנולי מאצה צורנית על  .G. turnbuliiהאצה הביאה לתמותה של
הטפיל גם בריכוזים נמוכים של  ,10 ppmמה שמצביע על פוטנציאל להמשך בחינה לטיפול בדגים.
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איור  :2בחינת השפעה של מיצוי מאצה צורנית על הפרדות מהסנפיר ותמותה של הטפיל ( G. turnbuliiמונוגניאה).

 .3בחינת מיצוי צמחי מצמח הנופר
מיצוי מתנולי מעלים וריזום של צמח הנופר  Nuphar luteumנבדקה כנגד גירודקטילוס .נמצאה
השפעה על היפרדות הטפיל מסנפיר הדג ומוות הטפיל בריכוזים נמוכים ,אף של  0.01מג' למ"ל.
תוצאה זו מצביעה על פוטנציאל של שימוש במיצוי צמחי זה בדגים ,אלא שיש לבחון לעילות
המיצוי במתן לדג.
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איור  :3בחינת השפעה של מיצוי מצמח הנופר על הפרדות מהסנפיר ותמותה של הטפיל ( G. turnbuliiמונוגניאה).
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 .IIבדיקת השימוש ב  Timor Cבדגים :ניסוי מעבדה ,השפעה על איכות מים וניסוי שדה
 .1ניסוי מעבדה בדגים
ניסיוניות רעילות של  Timor Cלדגים הראו שהחומר אינו רעיל במתן בטבילה בריכוז של עד 60
חל"מ למשך  24שעות (תוצאות לא מוצגות).
דגים נגועים בדירודקטילוס טופלו בריכוזים שונים של  Timor Cלמשך  24שעות ,במיכלי 800
מ"ל .נגיעות בטפיל נבדקה לפני ואחרי הטיפול בכל דג .נמצאה ירידה משמעותית בנגיעות בדגים
שטופלו בריכוז של  10ו  20חל"מ.
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איור  :4השפעה של  Timor Cעל הדבקה בגירודקטילוס בדגי גופי .הטיפול ניתן ב  2רעיכוזים
למשך  24שעות ( 10דגים לטיפול) .מס הטפילים על זנב כל דג נספר לפני ואחרי הטיפול * .מראה
על הבדלסטטיסטי בין טיפולים.
 .2השפעה על איכויות מים
לבדיקת השפעת ה  Timor Cעל איכות מים ,אקוריומים מאובזרים בפילטר ביולוגי טופלו
ב Timor Cבריכוז של  20 ppmאחת לשבוע במשך חמישה שבועות ומיד לאחר הטיפול האחרון
הוסף  ammonium chlorideבריכוז של  10 ppmלכל אקווריום ,ב 3-חזרות .נפח האקווריום
היה  10ליטר ונפח הפילטר ½ ליטר .אמוניה ניטריט וניטראט נוטרו באמצעות ערכה מסחרית
(.)Merc
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בקבוצת הטיפול וקבוצת הביקורת רמות האמוניה ירדו בהדרגה ,ורמות הניטריט נשמרו ברמה
נמוכה של  .0.5-0.2 ppmמאידך היתה עליה הדרגתית ברמות הניטראט (איור  .)5התוצאות
מצביעות על כך כי ל  Timor Cלא היתה השפעה שלילית על פירוק אמוניה וניטריט על ידי
הפילטר הביולוגי.
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איור  :5שינויים ברמות אמוניה ניטריט וניטראט
באקוואיומים מאובזרי בפילטר ביולוגי ,לאחר
טופול חוזר ב  Timor Cלעומת קבוצת ביקורת לא
מטופלת .לכל האקוריומים הוסף ammonium
 chlorideבריכוז של .n=3 .10 ppm
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 .3ניסוי שדה
ניסוי שדה נערך בחווה מסחרית במערכת של  40קו"ב ,אשר כוללת  20מיכלים 2 ,קו"ב כל מיכל,
ופילטר ביולוגי יחיד .המערכת מאוכלסת בדגי גופי .בדקנו דגים לנגיעות בטפילים חיצוניים (על
העור והזימים) לפני טיפול ומיד אחרי טיפול .בשל נגיעות נמוכה באוכלוסיית הדגים ,לבדיקה
נבחרו הדגים החלשים ביותר והמבוגרים ביותר הקיימים במערכת .נערכו  3טיפולים נפרדים ב
 Timor Cב  2מערכות בחווה.
תוצאות הניסוי מסוכמות בטבלה  .1הדגים היו נקיים מטפילים על הזימים .נגיעות על העור
נבדקה בבינוקולר ובמיקרוסקופ .סך מספר הטפילים נספר על סנפיר הזנב .ניתן לראות כי בכל
שלושת הניסויים היתה ירידה ניכרת באחוז הדגים הנגועים ומידת הנגיעות (מס' טפילים לדג
וטווח הטפילים בדגים נגועים) .מתוצאות אלה עולה כי לטיפול יעילות גבוהה מאוד .חזרה על
טיפול צפויה להביא לניקיון גדול יותר מטפילים .מניסיונות מעבדה עולה כי ניתן לחזור על
הטיפול כמה פעמים ,כפי שנוסה בהפרשים של כמה ימים ,ללא הופעת רעילות בדגים (לא מוצג).
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טבלה  :1סיכום ניסויי שדה בהם ניתן טיפול ב Timor C
מס'
טיפול

1
2
3

מס
מינון
מס
מערכת ) )ppmדגים
1
שנבדקו

3
3
4

10
15
15

22
25
13

אחרי טיפול
לפני טיפול
(כולל טפילים
חלשים/מתים)
טווח
מס'
%
טווח
מס'
%
נגיעות 2טפילים טפילים נגיעות 2טפילים טפילים
3
3
3
3
לדג
לדג
לדג
לדג
1
1
9.1
1-40
8.8
36
1-11
32
1-100
14.7
76
2.9
1
1
38.5
1-6
2.6
62

 1מס' זהה של דגים נבדקו לפני ואחרי הטיפול.
 % 2הדגים שנמצאו נגועים.
 3מס' טפילים לדג מתוך הדגים הנגועים בלבד.

סיכום
במחקר הנוכחי נבדקו מיצויים מצמחים ,אצות וחומרים טבעיים כנגד מחלת המונוגניאה בדגים,
סה"כ נבדקו  9מיצויים שונים .השתמשנו בהדבקה בגירודקטילוס בדגי גופי כמודל למחקר.
אותרו  3מיצויים יעילים כנגד הטפיל )1 :מיצוי מאצה צורנית;  )2מיצוי מצמח הנופר ו )3 -מיצוי
מסחרי Timor C ,של חברת סטוקטון .לכולם היתה השפעה בריכוזים נמוכים ולכן מהווים
פוטנציאל לטיפול בדגים .בחרנו להמשיך ולבחון את ה  ,Timor Cחומר שהוא מוצר מדף ומותר
לשימוש לגידולי שדה.
בניסיונות בדגים נמצא כי  Timor Cאינו רעיל בריכוזים היעילים .החומר נמצא בטוח לשימוש
בדגים נגועים ונראה כי אינו פוגע באיכות המים .נערכו שלושה ניסויי שדה אשר הוכיחו יעילות
של החומר בהורדה משמעותית של הנגיעות .בחינת השפעתו על טפיל נוסף מקבוצת המונוגניאה,
 Dactylogyrus sp.נבדקה במבחנה ,ונראתה יעילות גם כנגד טפיל זה ,אם כי נמוכה בהשוואה
לגירודקטילוס.
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קמח זחלי  BSFכתחליף לקמח דגים במזון דגי פורל
נתן גור  ,1יצחק סימון  ,2אבשלום הורביץ  ,3לוי סולווי  ,3תום כץ  ,4יובל ברון  , 4אמיר ביתן
 1צמח תערובות 2 ,שה"מ 3 ,חוות דגי הדן4 ,ביו-בי,

5

5

מלח"י אילת

רקע
בשנים האחרונות יש פעילות מחקרית רבה בנושא של ניצול חלבון חרקים כמקור חלבון בהזנת
בעלי חיים.
לפעילות זו יש מספר מטרות חשובות:
א .גיוון מקורות החלבון במזונות בעלי חיים ויצור תחליפים לחלבונים הראויים לשימוש
ישיר בתזונת האדם.
ב .ניצול של חמרי גלם שאינם ניתנים לשימוש ישיר בהזנת בעלי חיים כמו אשפה ביתית,
שאריות מתעשיית המזון וכו' והפיכתם לחומר גלם איכותי לתעשיית המזון לבע"ח
ג .הפחתת כמויות הפסולת שיש לפנות למטמנות או לשריפה ועל ידי כך להפחית את
הזיהום הסביבתי
ד .הפיכת חלבונים צמחיים לחלבונים אנימליים בעלי ערך מוסף בהזנת דגים טורפים.
אחד החרקים היעילים ביותר בהפיכת פסולות לחלבון ושומן הוא זבוב החייל השחור
) Black Soldier Fly (Hermetia illucensלהלן  . BSFלחרק זה יכולת לגדול על מגוון רב של מצעי
מזון בקצב מהיר ביותר.
זבוב זה אנדמי בישראל כך שאין בעיה של פלישת מינים זרים בגידולו בקנה מידה מסחרי בארץ.
הזמן האופטימלי לאיסוף הזבוב הוא בשלב הזחלים בשלב זה רמת החלבון והשומן בגוף החרק
היא הגבוהה ביותר ורמת הכיטין ,הנמוכה ביותר.
לשימוש תעשייתי בקמח המופק מרימות הזבוב יש למצות חלק מן השומן  ,אותו ניתן לנצל גם כן
להזנת בעלי חיים.
מאחר ובטבע חרקים מהווים מרכיב מזון משמעותי בתזונת פורלים ודגים טורפים אחרים אפשר
לשער שקמח רימות יכול לשמש מקור חלבון ראוי במזון לדגים טורפים וגם כאטרקטנט מעודד
אכילה.
אחד המרכיבים היקרים ביותר במזון דגים טורפים הוא קמח הדגים .חלבון חלופי שיאפשר
ביצועים דומים לקמח הדגים,עשוי להוזיל את המזון על ע"י החלפת קמח הדגים ( כולו או חלקו)
במזון.
דג הפורל בהייתו דג טורף ,יכול שמש דג מודל טוב למינים נוספים של דגים טורפים
בניסוי הזנה של פורלים נבדק קמח זחלי  BSFשגודלו על זבל חזירים ,כתחליף לקמח דגים.
נבדקו רמות החלפה של  50%ו 25% -מקמח הדג במזון הביקורת.
נמצא שגדילת הדגים ברמת החלפה של  50%הביאה לפחיתה מובהקת בקצב גדילת הדגים ואילו
בהחלפה של  25%לא היה הבדל מובהק בגדילת הדגים.
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בנצילות המזון לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפול  25%לעומת הביקורת אך ברמת החלפה
של  50%נצילות המזון היתה גבוהה באופן מובהק מזו של מזון הביקורתSt-Hilaire et al ( .
).)2007a
בניסוי העשרה של זחלי  BSFשגדלו על זבל בקר נמצא שהזנה של הזחלים בזבל בקר שהוספו לו
שיירי דגים ,במשך  24שעות לפני ההתגלמות ,מעלה באופן מובהק את תכולת השומן ואת רמות
 EPAו  DHAבגוף הזחלים ))St-Hilaire et al 2007b
בניסוי העשרה נוסף של זחלי  BSFשקבלו שאריות דגים במצע של זבל בקר ,נבחנה השפעת
ההעשרה בהשוואה לזחלים שגדלו על זבל בקר בלבד ,על ביצועי דגי פורל.
הושוו שני קמחי זחלי  BSFברמות החלפה של  25%ו  50%מקמח הדגים לעומת ביקורת עם קמח
דגים בלבד.
ביצועי הפורלים שקבלו קמח זחל מועשר בשתי רמות ההחלפה לא נבדלו באופן מובהק מזו של
בקורת קמח הדגים ןאילו הביצועים של הדגים שקבלו קמח זחלים רגיל היו פחותים באופן
מובהק מזו של הביקורת.
בבדיקה אורגנולפטית לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים בניסוי ( Sealey et al.
. )2011
בניסוי שבחן השפעת ההחלפה של קמח דגים במזון לדגי דניס ) (Sparus aurataצעירים בקמח
זחלי BSFברמות של  20% ,10%ו 30% -החלפה של קמח הדגים ,נמצא שצריכת המזון ותוספת
המשקל של דגי הביקורת ( קמח דג בלבד) היו גבוהים באופן מובהק ) (p<0.05מאלו של טיפולי
קמח זחלי  .BSFלדגי הביקורת היה  SGRגבוה מאלו של טיפולי ההחלפה אך ההבדל לא היה
מובהק ).(p>0.05
בערכי  PE,PER ,FCRוהשרידות ,לא היה הבדל מובהק ) (p>0.05בין הביקורת לטיפולי
ההחלפה.
( ( Karapanagiotidis I Et al. 2014
הרכב המצע עליו גודלו הזחלים משפיע על הרכב הגופה שלהם ומכאן גם על ביצועי הדגים
הניזונים מזחלים אלו.
מטרת הניסוי הנוכחי :בחינת היעילות של קמח  BSFממוצה שומן כתחליף לקמח דגים במזון
פורלים.

חומרים ושיטות:
מיקום -חוות דגי הדן
מועד – יוני – יולי 2016
תחילת ניסוי  .2.6.16גמר ניסוי 27.7.16
משך הניסוי  56יום
מתקן – מערכת לעריכת ניסויים במדגריה של דגי הדן.
 12שקתות של  150ליטר כל אחד עם תחלופת מים רציפה של מי הדן.
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דגים -דגיגי פורל במשקל ממוצע התחלתי של כ 11 -ג'.
מספר דגים בחזרה 60 -
מזונות – פורל  44/21תכולות מסחריות ..גודל כופתית  2מ"מ
הניסוי בוצע בשיתוף עם חברת ביו בי -שדה אליהו  ,על ידי אבשלום הורביץ ולוי סולווי מחוות
דגי הדן.
המזונות יוצרו בכבישה אצל אמיר ביתן במלח"י אילת
טיפולים:
א – בקורת -מזון פורל  44/21הרכב נסיוני עם  20%קמח דג.
ב .מזון פורל  10% 44/21קמח דג  10% +קמח זחלי  BSFממוצה שומן
ג .מזון פורל  44/21ללא קמח דג  20% ,קמח זחלי  BSFממוצה שומן
תכנית הניסוי  3 -טיפולים  4 Xחזרות לכל טיפול
האכלה  3 -פעמים ביום  4% .ממשקל הגוף הממוצע
שקילות – בוצעו באכלוס ,כל  7ימים ובגמר הניסוי.
בדיקות כימיות -מזון  -בוצעו במילודע עם אימות בצמח תערובות
הרכב גופה באכלוס ובגמר הניסוי בוצע במעבדת מילודע.
פרופיל חומצות שומן במזונות ובגופת הדגים בוצע במעבדת מילודע.
איסוף נתונים :תוספת משקל ,צריכת מזון ,נצילות מזון ,CF ,שרידות
נתוני מים -טמפרטורה יומית קבועה =  ,160חמצן – לא פחות מ 7 -חל"מ לאורך כל תקופת
הניסוי.
לא נרשמו אירועים מיוחדים במהלך הניסוי.
טבלה  .1הרכב קמח דגים  ,וקמח זחלים  BSFששימשו ליצור המזונות בניסוי.
קמח דג

קמח זחליםBSF -

תכולה \ טיפול

%

%

חלבון

65

58

שומן

11.9

17

אפר

11.9

4.6

סידן

3.2

0.69

זרחן

2.1

0.98

ליזין

4.75

3.3

מתיונין

1.68

0.9

מת  +ציס

2.3

1.4

ארגינין

3.8

2.58

תריאונין

2.6

2.21
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הקמח ששימש בניסוי יוצר על ידי חברת קופרט בהולנד.
הזחלים מהם יוצר הקמח גודלו על מצע של חיטה וסובין.
קמח הזחלים עבר מיצוי להפחתת רמת השומן
טבלה  .2הרכב המזונות בניסוי
קמח דג 20%

ק"ד 10% BSF -10%

20% BSF

מרכיב \ טיפול

%

%

%

שמן עוף

7.0

6.37

5.66

שמן דג

6.66

6.6

6.6

כולין כלוריד

0.07

0.07

0.07

Stay-C

0.04

0.04

0.04

תרכיז ויטמינים

0.5

0.5

0.5

ליזין סולפאט

0.019

0.15

0.3

מתיונין

0.19

0.26

0.33

רמולאז

8.62

8.43

7.72

קמח חיטה

15.35

15.0

15.0

קמח דג

20.0

10.0

0.0

קמח עוף

37.56

37.39

37.29

קמח נוצות משופר

4.0

4.0

4.0

קמח זחל * BSF

0.0

*11.2

*22.5



כמות קמח  BSFמתוקנת לפי רמת החלבון בקמח הדג שנגרע.
תכולות מחושבות
תכולה \ טיפול

קמח דג 20%

ק"ד BSF -10%

20% BSF

10%
%

%

%

חלבון

44

44

44

שומן

21

21

21

אפר

8.76

8.14

7.42

תאית

1.4

1.37

1.13

סידן

2.36

2.11

1.88

זרחן

1.4

1.29

1.18

ליזין

2.3

2.3

2.3

מתיונין

1.05

1.0

1.0

מת  +ציס

2.05

1.99

1.93

ארגינין

2.87

2.77

2.66

תריאונין

1.78

1.70

1.62
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בגלל המגבלות הטכניות של המכבש במלח"י התקבלו כופתיות רכות למדי אך עמידות
מספיק כדי להאכל בשלמותן על ידי הדגים.
המזונות נבדקו במעבדת מילודע
להלן תוצאות הבדיקות
טבלה  .3אנליזה כימית של המזונות ששמשו בניסוי
תכולה \ טיפול

קמח דג 20%

ק"ד BSF -10%

20% BSF

10%
%

%

%

רטיבות

6.3

5.53

6.0

חלבון

44.1

44.4

46.2

שומן

20.5

21.0

20.5

אפר

11.93

10.4

7.5

סידן

3.36

2.8

1.53

זרחן

1.96

1.66

1.24

ניתוח סטטיסטי של תוצאות הניסוי בוצע בתכנת  . JMP 11בוצע ניתוח שונות ובדיקה
בזוגות של מובהקות ההבדל בין הטיפולים במודול .Tukey – Kramer HSD
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תוצאות
כללית הניסוי התנהל בצורה סדירה ולא נרשמו ארועים חריגים .תמותת הדגים היתה נמוכה
ביותר.
טבלה  4ביצועי הגדילה ,צריכת מזון ,נצילות המזון ושרידות במהלך הניסוי.
קמח דג 20%

משתנה \ טיפול

ק"ד BSF -10%

20% BSF

10%
משקל ממוצע באכלוס

(ג')

11.6

11.2

11.2

משקל ממוצע בסיום

(ג')

89.4

90.3

93.1

77.8

79.07

81.90

56

56

56

1.39

1.41

1.46

3.65

3.73

3.78

ביומסה התחלתית למיכל

(ג')

693.8

673.8

672.5

ביומסה סופית למיכל

(ג')

5341

5416

5564

תוספת ביומסה למיכל

(ג')

4501

4598

4743

סה"כ מזון למיכל

(ג')

4373.5

4421.0

4516.0

0.94

0.93

0.92

99.6

100

99.6

1.62

1.67

1.68

(ג')

תוספת משקל
ימים

ג' \ דג

תוספת משקל יומית

%

SGR

נצילות מזון
%

שרידות

CF

לפי  Tukey – Kramer HSDההבדלים בין הטיפולים אינם מובהקים )(p>0.05

טבלה  .5הרכב הגופה של הדגים בגמר הניסוי
משתנה \ טיפול

קמח דג 20%

ק"ד BSF -10%

20% BSF

10%
רטיבות

70.49

70.29

70.46

חלבון

15.42

15.25

15.18

אפר

1.63

1.83

1.72

שומן

12.43

12.48

12.90

לפי  Tukey – Kramer HSDההבדלים בין הטיפולים אינם מובהקים )(p>0.05
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טבלה  .6פרופיל חומצות שומן עיקריות בשומן הגופה בגמר הניסוי
חומצת שומן\ טיפול

קמח דג 20%

ק"ד BSF -10%

20% BSF

10%
12:0

0.74 c

3.20 b

6.21 a

14:0

2.02 c

2.44 b

3.00 a

16:0

15.65 a

15.08 b

15.06 c

16:1

3.49 a

3.38 a

3.59 a

18:0

5.81 a

5.64 a

5.62 a

18:1

42.68 a

39.87 b

38.71 c

18:2

17.37 a

17.30 a

15.82 b

18:3

1.40 a

1.47 a

0.93 a

20:1

2.72 a

2.65 a

2.60 a

20:2

1.56 a

1.60 a

1.51 a

20:3

0.93 a

1.02 a

0.97 a

20:5

0.32 a

0.37 a

0.28 a

22:5

0

0

0

22:6

c2.18

a2.86

b2.44

לפי  Tukey – Kramer HSDממוצעים באותה שורה שלידם אותיות שונות נבדלים באופן
מובהק )(p<0.05

דיון
-

בניסוי שתואר למעלה נבדקה ההשפעה של החלפת קמח דגים במזונות לדגי פורל ,בקמח
זחלי זבוב חייל שחור ) (BSFממוצה שומן .

-

הוחלפו  50%ו  100%מקמח הדגים במזון ,בקמח זחלי ( . BSFטבלה )2

-

המזונות נבדקו להרכב כימי ( טבלה  . ) 3במזון עם החלפה מלאה של קמח הדגים בקמח
זחלי  BSFנמצאה רמת חלבון גבוהה בכ 2%-מזו שבשני הטיפולים האחרים.
לא נמצא הסבר לממצא זה .במדדי האפר והמינרלים ניתן לראות ירידה ברמתם עם
העליה בשעור ההחלפה של קמח הדגים בקמח זחלי .BSFזה נובע מההבדל בתכולת
האפר בין קמח הדגים ( )11.9%לרמתו בקמח זחלי .)4.6% ( BSF

-

גדילת הדגים בניסוי תאמה לטבלאות הגידול  .המזונות לניסוי יוצרו בכבישה רגילה ולא
באקסטרוזיה כמקובל דבר שהתבטא באיכות פיזיקלית נמוכה ובזמינות נמוכה של
מרכיב העמילן במזונות .על אף זאת התקבלו ביצועי גדילה סבירים(.טבלה )4

-

מתוצאות הניסוי עולה שהחלפה חלקית או מלאה של קמח הדגים בקמח זחלי  , BSFלא
פגעה בביצועי הדגים ואף שיפרה אותם במקצת .
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-

ההבדלים בין הטיפולים לא היו מובהקים מבחינה סטטיסטית ) (p> 0.05באף אחד מן
המדדים שנבדקו.

איכות קמח הזחלים תלויה במצע עליו גודלו הזחלים ) )St-Hilaire et al 2007aולכן ניתן לצפות
לתוצאות שונות של ניסויי ההזנה בקמח זחלים בהתאם למצע עליו גודלו הזחלים מהם יוצר
הקמח לניסוי הנידון .ניתן להעשיר את מצע הגידול של הזחלים בתוספים שונים וע"י כך לשפר את
ביצועי הדגים שניזונו מקמח הזחלים (.)St-Hilaire et al 2007b), )Sealey et al. 2011
בניסוי המדווח כאן גודלו הזחלים מהם יוצר הקמח על מצע שהכיל חיטה וסובין זאת לעומת
מצעים של פרש בקר ופרש חזירים עליהם גודלו הזחלים ששימשו ליצור הקמח בניסויים שנידונו
לעייל.
בניסוי שבוצע בדגי דניס ) ( Karapanagiotidis I Et al. 2014 ( (Sparus aurataנעשה שימוש
בקמח זחלי  BSFשגודלו על מצע של פסולת אורגנית צמחית .בניסוי זה אובחנה ירידה מובהקת
) (p<0.05בצריכת המזונות שהכילו קמח זחלי  BSFבכל הרמות .נראה שבמקרה זה היתה בעיית
אטרקטיביות של המזון ולא בעיית הרכב תזונתי היות והדגים קבלו קמח זחלי  BSFשמרו על
 FCRשלא נבדל באופן מובהק ) (p>0.05ממזון הביקורת.
-

תוצאות ביצועי הגדילה בניסוי זה שונות מאלו שהתקבלו בניסויים שהוזכרו גם בכך
שבניסוי הנוכחי נבדקה גם החלפה מלאה של קמח הדגים בקמח זחלי  BSFבעוד
שבניסויים המוזכרים הוחלפו עד  50%בלבד מקמח הדגים במזון.

-

בגמר הניסוי הנוכחי נלקחו דגימות של דגי פורל מכל אחד מן הטיפולים והרכב הגופה
נבדק לאנליזה כימית ולפרופיל חומצות שומן בשומן הגוף של הדגים( .טבלאות )6 , 5
מהתוצאות נראה שהחלפת קמח הדגים בקמח זחלי  BSFלא השפיעה באופן מובהק על
האנליזה הכימית של גופת הדגים )(p>0.05

-

בניתוח הסטטיסטי של תוצאות פרופיל חומצות השומן בגופת הדגים .נמצאה השפעה
מובהקת ) (p<0.05של רמת קמח זחלי  BSFבמזון על רמות חומצות השומן השונות
בגופה.
השומן של זחלי  BSFמאופיין ברמה גבוהה של חומצה לאורית  C:12דבר זה התבטא
בצורה מובהקת ומשמעותית במתאם בין רמת קמח זחלי  BSFבמזון לרמת החומצה
הלאורית בשומן הגופה .של הדגים

-

מתוצאות הניסוי הנוכחי עולה שבמזון דגיגי פורל עם חומרי גלם מקובלים ניתן להחליף
את כל קמח הדגים שבהרכב ,בקמח זחלי  BSFשגודלו על מצע ספציפי ,ללא פגיעה
בביצועי הדגים.

-

אמנם הפורל הינו דג טורף ויכול לשמש כמין מיצג אבל בנוסף להתאמה התזונתית של
המזון יש לבדוק גם את ההתאמה האורגנולפטית של מזון עם קמח זחלי  BSFלמיני
דגים טורפים אחרים.

-

מוצע לחזור על הניסוי גם בדגי דניס )(Sparus aurataכמין מיצג של טורפים ימיים.
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 כמקובל ביצור מזונות,מאחר והמזונות בניסוי יוצרו בכבישה ולא באקסטרוזיה

-

. יש מקום לחזור על הניסוי עם מזונות שיעובדו באקסטרוזיה,מסחריים לדגי פורל
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ייעול הזנה של מכלוא הבאס ( )HSBלגידול חקלאי
בטווח טמפרטורת הקיץ הישראלי ( )>29oCבבריכות
עפר
ערן הדס 1עיינה בנט 2ואלון נאור

2

 2 ,Hadas AquaFeed Solutions 1התחנה לחקר המדגה בדור

 .1מטרות הניסוי
 .1.1בדיקת השפעת הורדת אחוז השומן במזון דג הבאס מרמה של  9%לרמה של  5%על
יעילות גידול ובריאות דגי הבאס הגדלים בבריכות עפר בטמפרטורת מים של >290C
 .1.2בחינת ההשפעה של רמת הזנה חלקית ( 0.5%מביומסה) לעומת רמת הזנה מלאה (0.9%
מביומסה) על קצב הגידול של דגי מכלוא באס בבריכות עפר בטמפרטורת מים של
.>290C

 .2רקע
מכלוא הבאס המפוספס ( )Hybrid striped bass – HSBמגודל בישראל במערכות סגורות וכן
בבריכות עפר ,כשהרבייה מתבצעת באופן מבוקר במכוני רבייה .למכלוא הבאס יתרונות חקלאיים
וכלכליים ובהם עמידות גבוהה וקצבי גידול אטרקטיביים מאוד בתנאי האקלים השוררים
בישראל של קיץ חם יחסית וחורף קר .בנוסף ,דג זה נחשב לדג איכותי בשוק הישראלי ,הנמכר
במחירים גבוהים יחסית (בדומה לדגי איכות אחרים כגון פורל ודניס).
הבאס נחשב כדג טורף ואינו יכול לנצל מזון טבעי המתפתח בבריכות הגידול .בניסויים קודמים
נמצא שדגי הבאס גדלים טוב ביותר עם מזון המכיל כ 45% -חלבון ו 12%-שומן ,וכן חומצות שומן
רב-בלתי רוויות ) ,(HUFAויטמינים ומינרלים .מרכיבי מזון הבאס מייקרים מאוד את מחירו
ומביאים לכך שהמזון מהווה כ  60% - 40%מהעלות הכוללת של ייצור הדג ולפיכך יש עניין כלכלי
רב בייעול השימוש במזון.
כיום רוב דגי הבאס גדלים בבריכות עפר בצפיפויות של כ  2000-3000דגים לדונם .רוב המשקים
בארץ משתמשים לגידול הבאס במזון המכיל  40%ו  9%שומן ולא במזון ה  45-12שנמצא כיעיל
ביותר במערכות הניסוייות .הסיבה היא שבגידול מסחרי לא נמצא יתרון מובהק למזון ה ,45-12
היקר יחסית ,על קצב הגידול של דגי הבאס .אחת הבעיות בהן נתקלים מגדלי דגי הבאס בארץ
היא קושי בגידול הדגים בחודשי השיא של הקיץ ,אז שוררים תנאי חום קיצוניים שבהם
טמפרטורת המים עולה על  .30Cבחודשי הקיץ מגדלי הדגים עוברים למזון המכיל  40%חלבון ו
 5%שומן ,וזאת משום האמונה שמזון זה יקל על הדגים בטמפרטורות מים גבוהות וישפר את
המצב הפיזיולוגי של הדגים .מלבד השינוי בהרכב המזון ,ישנם מקרים שבחודשי הקיץ הדגים
מקבלים רק הזנה חלקית כתוצאה מאיכות מים לא מספקת (כגון ירידה ברמות החמצן).
עד כה לא הוגדרו הדרישות התזונתיות של הבאס הגדלים בטמפרטורת מים גבוה ( )>280Cלמעט
עבודת מחקר שהתבצעה בשנת  2014במכלים ,שמטרתה היתה לעדכן את טבלת ההזנה ובה נבחנו
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הדרישות התזונתיות ורמת האכילה של דגי באס שגדלו בטמפרטורת מים של  .29Cתוצאות
העבודה הראו כי בטווח הטמפ' הנ"ל הדגים מסוגלים לנצל כמויות מזון קטנות משמעותית מאלו
המומלצות בטבלה המקורית וכן שלאחר שבועיים בהם טמפ' המים עולה על  29Cיש אוכלוסייה
הולכת וגדלה של דגים חלשים שאינם אוכלים (תוצאות העבודה לא פורסמו) .תוצאות המחקר
הניבו טבלת הזנה עבור מכלוא באס בטמפ' גבוהות ,אך ממשק הזנת הבאס הגדל בבריכות עפר
בעונת הקיץ בטמפ' מים של מעל  29Cלא נבחנה בצורה מבוקרת.
מלבד סוגית כמות המזון הנדרשת להזנת דגי הבאס ,קיימת שאלה נוספת הנוגעת להרכב המזון
היעיל ביותר לגידול בתנאי קיצון אלו .הרכב המזון המקובל לגידול באסים בבריכות עפר בישראל
מכיל  40%חלבון ו 9% -שומן ,כשבעונת הקיץ עוברים חקלאים רבים להזנה במזון המכיל את
אותה רמת חלבונים אך רק  5%שומן .בעבודה שנעשתה ב 2014 -באמנונים נמצא כי בתנאי עקת
חמצן בהם מוגשת לדגים מנה חלקית יש יתרון ביעילות למזון עשיר בחלבון.
מטרת מחקר זה היתה לבחון את פרוטוקול ההזנה של דגי הבאס המשמש את רוב המשקים
בארץ .תוצאות המחקר איפשרו בחינה של היעילות הכלכלית של סוגי המזון השונים ,בתנאים של
האכלה מלאה וחלקית של דגי באס הגדלים בטמפרטורת מים של .>290C

 .3שיטות עבודה וחומרים
 .3.1סוג הדג :דגי מכלוא באס התקבלו לניסוי משני מקורות :דגים שגודלו בתחנה לחקר
המדגה בדור ודגים שגודלו במדגה מעוז חיים;  12,000דגים במשקל ממוצע של כ160 -
גרם.
 .3.2מערכת הגידול ומאפייניה :הדגים גודלו במערכת בריכות עפר הזהות זו לזו בתחנה
לחקר המדגה .שטח כל בריכה היה  350מ"ר ,עומקה כ  1.1 -מטר ,מקור המים לבריכות
היה מי קידוח מליחים ברמה של כ  1000חל"מ כלורידים המסוחררים באמצעות
משאבת סחרור דרך מאגר תפעולי .בכל בריכה הופעלה חמצנית פדלים של  0.75כ"ס
המופעלת משעה  18:00עד  08:00מידי יום ,מיקום החמצנית במרכז הבריכה שליש
מאורכה.
 .3.3האכלה  -הדגים הואכלו פעמיים ביום ע"פ פרוטוקול הניסוי .מועדי הגשת מזון –החל מ
 07:00עד  .13:00המזון פוזר בבריכות באופן ידני.
 .3.4מזון הדגים :הדגים הואכלו במזון צף שיוצר עבור הניסוי במכון התערובת "נמר" ,על
סמך מתכון של מזון מסחרי .שני המזונות הניסיוניים יוצרו מאותה אצוות ייצור .מזון ה
 40-9צופה ב  3%שמן דגים ואילו ה  40-5לא צופה כלל .בטבלה  1ניתן לראות את תכולת
המזון ,כפי שנמדד במכשיר .NIR
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טבלה מס'  :1תכולת הנוטריאנטים במזונות הניסויים .שני המזונות הם מאותה אצוות ייצור
כאשר מזון אחד קיבל ציפוי שמן ואילו השני לא .תכולת הנוטריאנטים במזונות נמדדה
במכשיר .NIR
תכולה (נוטריאנטים)

מזון 40-9

מזון 40-5

חלבון

41.2%

42.4%

שומן

8.5%

5.5%

אפר

10.1%

10.4%

רטיבות

11%

11.3%

סידן

1.82%

1.87%

זרחן

1.15

1.18

 .3.4הניסוי כלל  4טיפולים שנבחנו בארבע חזרות ולפיכך הסתכם ב 16-בריכות ניסוי לפי
המפורט בטבלה מס' .2
טבלה מס' 2
טיפול

הרכב המזון

משטר האכלה

מספרי הבריכות שטופלו

A

40-9

0.9

24 ,18 ,12 ,2

B

40-5

0.9

22 ,20 ,16 ,10

C

40-9

0.5

32 ,14 ,6 ,4

D

40-5

0.5

30 ,28 ,26 ,8

 .3.5הניסוי בכללותו ארך כארבעה חודשים וכלל שלושה שלבים:
.3.5.1שלב ראשון ( – )1/6-1/7/2016האכלת הדגים בכל בריכות הניסוי לפי  2%ביום,
כשהרכב המזון היה  40%חלבון ו 9%-שומן.
.3.5.2שלב שני ( – )1/7-6/9/2016האכלה דיפרנציאלית לפי המפורט בטבלה מס'  .2שלב
האכלה זה בו קיבלו הקבוצות השונות את הטיפולים השונים ,התחיל כאשר טמפ'
המים החלה לעבור את ה.29C -
.3.5.3שלב שלישי ( – )6/9-25/9/2016התחיל כאשר טמפ' המים שוב ירדה אל מתחת ל-
 .29Cבשלב זה חזרו כל הבריכות לקבל מזון  40-9לפי משטר האכלה של 1.9%
ליום.
 .3.6הפרמטרים שנבדקו במהלך הניסוי:
 .3.6.1משקל הדגים לצורך קביעת קצב הגידול נמדד אחת לשבועיים על ידי דגימה של כ-
 100-200דגים ושקילתם בנפרד.
.3.6.2כמות המזון שניתנה תועדה על בסיס יומי.
 .3.6.3איכות המים נבדקה בשעות הבוקר ,בתדירות יומיומית ,בשתי בריכות 2 :ו 32
המייצגות את כל שטח הניסוי .מדידת החמצן בוצעה ידנית בעזרת מד חמצן
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) .(oxyguardמכל בריכה נלקחו דגימות מים שבהן נקבעה רמת האמוניה והניטריט
בעזרת קיט הפועל בשיטה קולורימטרית.
.3.6.4בתום שלב ההאכלה הדיפרנציאלית ( )6.9.2016נדגמו עשרה דגים מכל בריכה
ונבדקו עבורם משקל כל דג ,משקל מערכת העיכול ומשקל הכבד (עליה במשקל
מערכת העיכול והכבד משמשת כמדד להצטברות שומן בדג) .ערכי הVSI -
( )Visceral somatic indexנקבעו ע"י חישוב היחס בין משקל מערכת העיכול
למשקל הגוף .ערכי ה )Hepatic somatic index( HSI -נקבעו ע"י חישוב היחס בין
משקל הכבד למשקל הגוף .הכבדים שבודדו מהדגים של כל בריכה רוכזו לדגימה
אחת ( 10כבדים) וכמות השומן ואחוז החומר היבש בכל דגימה נקבעה במעבדות
מילודע (אזור תעשיה מילואות).
 .3.6.5בסיום הניסוי פורקו הבריכות ונישלו מהן כל הדגים .כל הדגים בבריכות נספרו
ונשקלו .שרידות הדגים ( )%מתחילת הניסוי ועד סופו חושבה עבור כל בריכת ניסוי
על ידי הנוסחה הבאה:

% Survival = (final fish number/initial fish

. number)*100
.3.6.6טמפרטורת המים נוטרה על בסיס יומיומי על ידי בקר טמפרטורה שהוצב באחת
מבריכות הניסוי (בריכה מספר  )28ומתוארת בגרף מס' .1
.3.6.7סטטיסטיקה – הנתונים שנאספו במהלך הניסוי נותחו בעזרת תוכנת אקסל וב
 .(http://nhm2.uio.no) PASTהבדלים בין ממוצעים צוינו כמובהקים כאשר
 ,p<0.05אלא אם כן צוין אחרת .נתוני הניסוי נותחו ב One way ANOVA
והבדלים בין טיפולים פרטניים נותחו בעזרת .Tukey’s pairwise comparison
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29C
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Maximum
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)Temperature (C

20

5
0
23/09/2016

20/09/2016

17/09/2016

14/09/2016

11/09/2016

08/09/2016

05/09/2016

02/09/2016

30/08/2016

27/08/2016

24/08/2016

21/08/2016

18/08/2016

15/08/2016

12/08/2016

09/08/2016

06/08/2016

03/08/2016

31/07/2016

28/07/2016

25/07/2016

22/07/2016

19/07/2016

Date
גרף מס'  :1טמפרטורת המים.
המים בבריכות נבדקה על בסיס יומיומי .בגרף מתוארים הערכים המקסימליים והמינימליים כפי שנמדדו בבריכה
טמפרטורת
תוצאות
.4
מייצגת (בריכה מס' .)28
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במהלך כל הניסוי הדגים הגיבו היטב למזון ואכלו את המנה שניתנה להם .לא ניצפו כל
אירועים חריגים ונספרו דגים מתים בודדים מכל הניסוי .הניסוי הופסק בשלב מוקדם יחסית
בשל הופעת שקנאים (בריכות הניסוי לא מוגנות כנגד ציפורים) .איכות המים במהלך הניסוי
הייתה טובה :חמצן מ  >6חל"מ ,אמוניה  <0.5חל"מ וניטריט  <0.05חל"מ .תוצאות הניסוי
מסוכמות בטבלה מס' .3
טבלה מס'  :3סיכום נתוני ניסוי הבאס בדור .הנתונים בטבלה מוצגים כממוצעים וסטיות תקן של
כל טיפול ,שנבחן ב 4-חזרות.
משקל ממוצע

משקל
ממוצע

טיפול

התחלתי
(גר)

בתום שלב
ההאכלה

משקל ממוצע
בתום הניסוי*

הדיפרנציאלית*
(גר)

(גר)

קצב גידול בתום
שלב ההאכלה
הדיפרנציאלית*
(גר/יום)

קצב גידול
בתום הניסוי

שרידה
ממוצעת**

(גר/יום)

()%

*VSI

*HSI

 %שומן
בכבד*
(משקל
יבש)

A

187.4±8.7

268.7±23.2a

285.2±18.0

0.84±0.2a

0.84±0.2

80.8±3.7a

11.9±0.8a

2.7±0.3ab

44.7±6.1

B

190.1±1.3

248.0±14.5ab

253.5±33.3

0.6±0.1ab

0.54±0.3

70.9±3.2b

11.7±0.3a

2.9±0.1b

49.3±5.8

C

192.9±4.0

237.2±1.4b

256.2±12.9

0.46±0.0b

0.54±0.2

77.5±4.2ab

10.3±0.6b

2.4±0.3a

45.8±6.5

D

188.1±9.5

231.0±7.2b

271.0±13.7

0.44±0.1b

0.71±0.1

79.2±6.2ab

10.1±0.9b

2.4±0.4a

42.1±8.3

* עמודות המסומנות באותיות שונות מייצגות הבדל סטטיסטי מובהק בין הטיפולים )(p<0.05
** בעמודת השרידה הממוצעת ההבדל הסטטיסטי הוא ברמת מובהקות של p=0.07

 .4.1שרידות :התוצאות מעידות על כך ששרידות הדגים שקיבלו את טיפול  40%( Bחלבון ו-
 5%שומן בהאכלה של  )0.9%מעט נמוכה יותר ( )71%בהשוואה לקבוצות שקיבלו את
הטיפולים האחרים ( 77%-C ,81%-Aו ,)79%-D -אך שונה בצורה מובהקת רק מטיפול
.(p<0.07( A
100
90
80
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גרף מס'  :2שרידות הדגים.

הניסוי:
הסופילאורך
הדגים
משקל
בתום הניסוי 4.2
למספר הדגים ההתחלתי לצורך הסקת מהו אחוז הדגים השורדים בכל
בהשוואה
הדגים
חושב .מספר

טיפול.
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 .4.2.1עד סיום שלב האכלה הדיפרנציאלית  -בהסתכלות על השינוי במשקל הדגים הממוצע
(גרם) לאורך הניסוי (גרף מס'  ,)3ניתן לראות שבעוד שבשלב הראשון בו כל הבריכות
הואכלו באותו מזון ומשקלי הדגים לא נבדלו מהותית ,חשיפת הדגים לטיפולים השונים
הביאה להבדלים במשקל שנמדד (טבלה  . )3משקל הדגים שקיבלו את טיפול  Aהיה גבוה
באופן מובהק ממשקל הדגים בטיפולים  Cו  (p<0.05) Dאך ללא הבדל סטטיסטי
בהשוואה לטיפול  .Bהמשקל הממוצע של הדגים שקיבלו טיפול  Bהיה גבוה ממשקלי
הדגים שקיבלו טיפולים  Cו  ,Dאך ללא מובהקות סטטיסטית .הדגים שקיבלו טיפולים
 Cו  Dהגיעו למשקל ממוצע דומה ,ללא הבדל סטטיסטי .קצב הגידול הממוצע מהתחלת
הניסוי ועד סיום שלב האכלה הדיפרנציאלית התפלג בצורה דומה להתפלגות המשקלים
הממוצעים ,בין הטיפולים השונים (טבלה .)3
 .4.2.2מסיום שלב האכלה הדיפרנציאלית ועד סוף הניסוי – לא נמצאו הבדלים מובהקים
סטטיסטית בין המשקלים הממוצעים של הדגים שקיבלו את הטיפולים השונים וזאת
עקב שונות גדולה מאד בין החזרות השונות בתוך כל טיפול.
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)Treatment A 40-9 (0.9%
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)Treatment D 40-5 (0.5%
29/09/2016

09/09/2016

20/08/2016

200
180

31/07/2016

11/07/2016

21/06/2016

160
01/06/2016

Date
גרף מס'  :3משקל הדגים לאורך הניסוי.
אחת לשבועיים נדגמו כ 200-דגים מכל בריכת ניסוי ומשקלם (גרם) נקבע באמצעות שקילה .בגרף מתואר המשקל הממוצע עבור כל
טיפול לאורך הניסוי.

 . 4.3משקל מערכת העיכול והכבד :בתום ההאכלה הדיפרנציאלית נדגמו עשרה דגים מכל בריכת
ניסוי ונקבע משקלם ,משקל מערכת העיכול והכבד .התוצאות מוצגות בגרף מס'  ,4המתאר
את משקל מערכת העיכול וערכי ה VSI -עבור כל טיפול ,וגרף ומס'  ,5המתאר את משקל
הכבד וערכי ה HSI -עבור כל טיפול .בדגים שקיבלו משטר האכלה של  0.9%ליום (טיפולים
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 Aו )B -ה  VSIהממוצע היה גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית בהשוואה ל  VSIשל דגים
שקיבלו משטר האכלה של  0.5%ליום (טיפולים Cו .)D -לעומת זאת ,לא נראה כי קיימת
השפעה של סוג המזון על משקל מערכת העיכול כפי שבא לידי ביטוי בהעדר ההבדל בין
טיפולים  Aל B -ובין טיפולים  Cו D -בערכי ה .VSI -התוצאות מראות שבדגים שקיבלו
טיפול  Bה HSI -היה גבוה באופן מובהק מה HSI -של דגים שקיבלו טיפול  Cו ( Dעליה של
כ  )20%אך ללא הבדל סטטיסטי בהשוואה לטיפול  .Aלא נמצא כל הבדל סטטיסטי בין
הטיפולים  C ,Aו .D
14

40

Viscera average weight
VSI

35
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25
8
VSI

20
6
15
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10

2

)Viscera average weight (gr

30

5
0

0
)D (40-5 0.5%

)C (40-9 0.5%

)B (40-5 0.9%

)A (40-9 0.9%

Treatment
גרף מס'  :4משקל מערכת העיכול.
בתום שלה ההאכלה הדיפרנציאלית נדגמו עשרה דגים מכל בריכת ניסוי ובוצעה עבורם קביעה של משקל מערכת
העיכול .הגרף מתאר את ההבדלים המשקל מערכת העיכול וערכי ה VSI -בין הבריכות בטיפולים השונים.

 .4.4אחוז שומן בכבד :בהשוואת אחוז השומן בכבד (על בסיס חומר יבש) נמצא כי בדגים
שקיבלו את טיפול  Bהיה אחוז השומן בכבד הגבוה ביותר אך לא נמצא הבדל
סטטיסטי מובהק בין הטיפולים השונים.
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)A (40-9 0.9%

גרף מס'  :5משקל הכבד.
בתום שלה ההאכלה הדיפרנציאלית נדגמו עשרה דגים מכל בריכת ניסוי ובוצעה עבורם הערכה
של משקל הכבד .הגרף מתאר את ההבדל במשקל הכבד וערכי ה HSI -בין הבריכות בטיפולים
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Treatment
גרף מס'  :6אחוז השומן בכבד.
בתום שלב ההאכלה הדיפרנציאלית נדגמו עשרה דגים מכל בריכת ניסוי והכבד שלהם נשלח לבדיקת
מעבדה לצורך הערכת כמות השומן שבו .כמות השומן בכבד מחושבת על בסיס כמות השומן בחומר
היבש.
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 .5דיון ומסקנות
בניסוי זה נבדקו השפעת הורדת ריכוז השומן במזון דג הבאס מ 9% -ל ,5%-וכן הורדת רמת
ההזנה מהזנה מלאה ( 0.9%מהביומסה) להזנה חלקית ( 0.5%מהביומסה) על דגי באס שגודלו
בבריכות עפר בטמפרטורת מים של  .>290Cהתוצאות מראות כי בעקבות הזנת הדגים
במזונות השונים בשלב ההאכלה הדיפרנציאלית נוצרו הבדלים מובהקים במשקלי הדגים
כתלות בסוג המזון וברמת ההזנה שקיבלו (טבלה מס'  ,3גרף מס'  .)3בתום שלב ההאכלה
הדיפרנציאלית ,דגים שהואכלו ברמת הזנה מלאה ( )0.9%הגיעו למשקלים גבוהים יותר
מאשר הדגים שהואכלו ברמת הזנה חלקית ,כשבקרב הדגים שהואכלו ברמת הזנה מלאה היה
יתרון למזון עם אחוז השומן הגבוה יותר ( )40-9בעוד שבדגים שהואכלו ברמת הזנה חלקית
לא ניכר הבדל בין שני סוגי המזונות .מגמה זו נצפתה לאורך שלב ההאכלה הדיפרנציאלית,
אולם בעת החזרה להזנה אחידה בשלב השלישי של הניסוי נצפתה עליה חריגה במשקל ובקצב
הגידול של הדגים שנחשפו לטיפול  .Dהסיבה לכך אינה ברורה ,אך יתכן שנובעת מפיצוי על
תקופת המחסור בשלב ההאכלה הדיפרנציאלית.
אחת ההסתייגויות משימוש במזון עתיר שומן לצורך האכלת הדגים היא השלכותיו על בריאות
הדג וגרימת כבד שומני .טענה זו מופרכת בניסוי זה כפי שניתן לראות בערכי ה HSI -ואחוז
השומן בכבד .בתום ההאכלה הדיפרנציאלית נדגמו עשרה דגים מכל בריכת ניסוי ונקבע
משקלם ,משקל מערכת העיכול והכבד וכן נבדק אחוז השומן בכבד .משקל הכבד בדגים
שקיבלו הזנה מלאה גבוה יותר מאשר הדגים שקיבלו הזנה חלקית ,אולם לא נראה שלאחוז
השומן במזון היתה על כך השפעה .יתר על כן ,לא נראה כי לטיפולים השונים היתה השפעה על
אחוז השומן בכבד .
כצפוי ,בדגים אשר קיבלו משטר האכלה מלא משקל מערכת העיכול וערכי ה VSI -היו גבוהים
יותר בהשוואה לדגים שקיבלו משטר האכלה חלקי ,ככל הנראה בגלל צבירה רבה יותר של
שומן תוך-בטני .גם רמות ה  HSIואחוזי השומן בכבד השתנו בצורה דומה לזו של ערכי ה VSI
אך הנתונים כאן היו פחות ברורים ורמת המובהקות היתה נמוכה יותר בין הטיפולים השונים.
מנתונים אלו ניתן לשער שרמות השומן הנצברות בדג הבאס ,הן בבטן והן בכבד ,בתנאי
הניסוי ,מושפעות בעיקר מרמת האכלה ופחות מושפעות מהרכב המזון.
בטיפולים  Cו  ,Dשבהם ניתנה לדגים מנה חלקית ( 0.5%ליום ממשקל גוף) ,לא נמצא יתרון
להזנה במזון שהכיל  9%בשומן בהשוואה למזון שהכיל  5%שומן .תוצאה זו אינה מתאימה
לתוצאה של ניסוי קודם באמנונים (הדס ואחרים ,דיג ומדגה  .)2016-1במחקר באמנונים
שהואכלו במנה חלקית (מנה שהיא נמוכה מהמנה הדרושה בתנאי הגידול הנתונים) נמצא
שהיה יתרון להזנה במזון שהכיל  35%חלבון בהשוואה להזנה במזון שהכיל  30%חלבון .עם
זאת ,בניסוי הנוכחי לא נמצא גם הבדל ברמות השומן במערכת העיכול והכבד של הדגים
שקיבלו את שני הטיפולים  Cו  ,Dדבר המרמז על ניצול של רמת השומן העודפת במזון שהכיל
 . 9%יתכן שהאפקט של תוספת האנרגיה בין שני הטיפולים הוא קטן ולכן לא היה ניתן לתעד
אותו במערכת הניסוי הנוכחית .יתכן גם שבתנאים אלו תוספת של חלבון למזון (ולא אנרגיה)
ייתן תוספת גידול משמעותית יותר.

41

תוצאה נוספת שמעלה תהייה היא אחוזי השרידות הנמוכים שהתקבלו בניסוי (טבלה מס' ,3
גרף מס'  ,)2הנעים סביב ה( 80% -טיפולים  )A, C, Dוה( 70% -טיפול  .)Bבמהלך הניסוי
ניספרו מהבריכות רק דגים מתים בודדים ,ולכן לא ידוע אם ניתן ליחס את שיעורי השרידה
לטיפולים שניתנו בניסוי או שהתמותה נבעה מפרמטר לא מבוקר כגון ,טריפה או גניבה של
דגים .תוצאת השרידה של הדגים שקיבלו את טיפול  Bנמוכה באופן משמעותי ()p<0.07
משאר הטיפולים ,אך הסיבה לכך אינה ידועה .עקב הירידה הגבוהה במספר הדגים בחלק
מהבריכות הייתה ירידה בביומסה מתחילת הניסוי ועד סופו .כיון שלא ניתן לדעת באיזה שלב
התרחשה ירידה זו במספר הדגים ,לא ניתן לדעת מה היו באמת  %ההאכלה וגם לא ניתן
לחשב את ניצולת המזון ) ,(FCRלא לשקילות הביניים וגם לא לשקילה הסופית.

 .6המלצות להזנת באס בבריכות עפר בקיץ:
 .6.4ניתן להאכיל בקיץ דגי באס במזון  40-9ללא חשש לכבד שומני .נראה שהזנה במזון זה
ישפר את גידול הדגים בהשוואה למזון .40-5
 .6.5בהזנה חלקית של הדגים לא נראה שיש הבדל בין הזנה ב  40-5ולהזנה ב  .40-9יתכן
שבחודשי הקיץ ,בזמן שיש אירועי הזנה חלקית יהיה יתרון לשימוש במזון המכיל יותר
חלבון ,כמו למשל מזון עם  45%חלבון ו  10%שומן.
תודות :לירון מלכין ולמדגה ניר דוד על העזרה בדיגומים .לאורי שרמן ומדגה מעוז חיים
תודות על אספקת חלק מהדגים והעזרה בעבודת הדיגומים .לשני רווה על התרומה החשובה
בכתיבת הדו"ח .לצוות התחנה בדור על העבודה בניסוי.
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Perceptions and barriers to developing and
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Introduction
This research combines mixed methods in order to determine the most effective
policy route for sustainably governing the aquaculture industry in Israel. Relevant
international, regional and national legislative instruments and agreements that govern
this sector are continuously analyzed with a specific focus on focus on environmental
protection. This review will concern all countries with prepared or active policies
regarding offshore aquaculture, and was assessed using thematic analysis according to
criteria/parameters applicable in the governance of this industry.
An analytical approach to Israel’s main environmental legal and scientific instruments
are constantly applied to determine knowledge and efficiency gaps. Various
stakeholders are being interviewed to garner their perceptions on developing
aquaculture in Israel, with particular focus on decision-making and participation. This
research will determine what types of information are necessary for policy
development in aquaculture, find the gaps in ecological prioritization and define the
socio-ecological limitations (if any) existing for the development of aquaculture in
Israel.
Using the conclusions from the global analysis, stakeholder insights, ecosystem
modelling, and risk assessments, I will model various policy scenarios to qualitatively
analyze the institutional and legal basis of aquaculture for the Israeli EEZ.
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Study Importance
There are many undesirable outcomes which result from miscommunication of
policies for offshore aquaculture at a national scale. This region of the Mediterranean
is facing a multiplicity of interests and an increased competition for resources despite
a dwindling marine biodiversity and, therefore, knowledge-based approaches to
decision making are required. These conflicts of interest are narrowing the window of
opportunity for Israel to sustainably develop an industry. In the rush to define an area
for offshore fish farming, a policy framework and deliberate management measures to
ensure environmental safety is being ignored.
Therefore, the main goal of this thesis is to set guidelines for governmental policy for
the sustainable development of aquaculture in the Mediterranean Sea in Israel,
focusing on analyzing social barriers and environmental effects inherent within the
maritime region where it is considered. The ideology underpinning this thesis is in
line with goal 14 of the UN Sustainable Development Summit, stating to ‘conserve
and sustainably use the oceans, seas and marine resources’, and several governance
goals of Cohen (2016) and Ayalon et al. (2015).

Methodology
Structured interview techniques were engendered through personal, academic and
practical insight prior to developing materials for key informant interviews (KIIs) and
semi-structured interviews (SSIs). These main research methods subdivided into the
following sections: positionality, study design and process, limitations and analytical
techniques.
A scoping survey will later compile all relevant SSIs for mariculture in the Levant
region, based on previous literature and garnered from distinct stakeholder groups, i.e.
artisanal and commercial fishing companies and personnel, suppliers and processors,
companies bidding for mariculture stake, sales organizations, consumers (signified by
consumer organizations), policy-makers, and non-governmental organizations.

Sites and Logistics
Data collection was based within the entirety onshore in the state of Israel. While in
situ observations may be garnered from offshore cages, interviews with staff was
conducted on land and therefore no risk is anticipated. In some cases, participant
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observation techniques are utilised for site visits. Land and integrated systems are
plentiful in Israel, such as at the Mayanot Valley (Bet She’an), Michael Ma’agan,
other farms in the coastal plain, and marine sites at Ashdod and Michmoret.

Research design and process
A wide variety of qualitative social research techniques are employed for this aspect
of the research. It is expected that I will naturally expand the personal network of
Israeli aquaculture professionals and actors, through desk study and compiling contact
information. Often, these types of data collation require a dependence on the
‘snowball effect’, a term that illustrates the adaptability of potential informants and
stakeholders to adapt the study focus and mine information that would otherwise be
overlooked and/or disregarded. However, it is noted that this effect can sometimes
(conscious or not) induce bias into the study (Givan, 2008). Initially, the work was
guided by a preliminary report on the feasibility of offshore aquaculture, by several
Israeli academics and government officials (Ayalon et al., 2015). A management
framework for the expansion of offshore aquaculture does not currently exist for
Israel, however, there were (and are) physical cage structures deployed in Ashdod,
and Michmoret, with the next deployment in Ashdod March 2017.
It is paramount that emphasis is placed on employment of the ‘precautionary
approach’, widely affirmed as the paradigm to ensure environmental sustainability
and production. As noted in previous sections, the situation for cage farming offshore
in Israel is grim. In Spring 2015, the sites in Michmoret and Ashdod port filed for
bankruptcy in 2015 since they were in operation. Thus, it is apparent that an
appropriate survey of public and private stakeholders is conducted in order to assess
the needs of the multi-level governance (MLG) structure. It is imperative that all
farms are visited, inspected and several informal discussions arise from observations
noted. Both the marine sites have declared bankruptcy, with a lone cage system
located 12 km offshore from Ashdod, and is contingent upon stakeholder and
government interest. This will ensure a well-informed research direction, with
targeted questions derived to benefit sustainable management frameworks from this
study.
The culmination of analyses hopes to explore participatory multi-criteria decision
analysis and novel socio-ecological modelling to combine the qualitative and
quantitative insights taken from the global policy analysis, benefits analysis,
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ecological carrying capacity, and stakeholder dialogue to finalize a Strategic
Environmental Assessment (SEA).

Study Participants
I am now developing questionnaires on public interest and awareness of fisheries and
developmental technology, continuing the expansion of my personal network of
Israeli aquaculture professionals and users. This work involves preparing and
conducting informal and semi-structured interviews of ministry officials,
policymakers, biotechnologists and aquaculture scientists, and these contacts are
currently being compiled and contacted.
I aim to interview at least 30 key informants on develop of offshore aquaculture, with
at least 100 SSI and/or unstructured interviews resulting from the KIIs. All sampling
is continuously conducted with the purposive sampling methodology (Tongco, 2007;
Newing 2011). A more detailed description of interview type follows.
Key informant interviews: i.e. individuals with knowledge or insight about the issues
of interest and community (Fetterman, 2008). Preparing and conducting formal
interviews of ministry officials, policymakers, biotechnologists and aquaculture
scientists. Most interviews will take place at the informants’ time and place of
convenience.

Exemplar questions for Key Informants:
Could the cooperation between the Member States improve influence and
effectiveness of the industry?
What the concrete results could be and what could be the potential focus areas and
themes?
How the cooperation could work in practice - in project level and between the
managing authorities or other actors?
How should the cooperation under the Ministry of Agriculture and Rural
Development be facilitated – what could be concrete steps?
Can the existing cooperation initiatives be utilized?
What are other important financing instruments that could be utilized to enhance the
development of the fisheries sector?
How can sound coordination and the best synergies of different financing instruments
and other cooperation activities be ensured?
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Interviews with KI typically open with: ‘What has been your experience within the
Israeli aquaculture industry?’ to disarm the KI of any potential bias or judgment of
intent inherent within this type of qualitative research. The goal for each meeting was
to discuss opinions and knowledges, which allowed for candid anecdotal evidence,
experience and information. Each participant, to date, has agreed to full permission to
record, however, with sensitive individuals and/or situations, this may not be
permissible and I simply use my best judgment and intuition.

Semi-structured interviews: This technique is develop during a KII, and are likely to
stem from targeted KIIs, and usually occurring with more invested individuals. The
SSI is essential for social science research, as its open process allows for new,
undirected and important ideas to unfold throughout the interview. From a preconstructed, albeit loosely defined framework, the PI will employ strategic
questioning in order to obtain accurate, detailed answers. However, properly
administered questions, such as ‘What areas of conflict are inherent within OAD?’
will pinpoint underpinning themes, issues or resolution within offshore aquaculture.
This form of questioning also lessens the bias, as the interviewee is not directly
interrogated and freely presents the information.

Participant Observation: This method is highly useful in contextualizing data to
obtain the best results. By passively or moderately participating in the aquaculture
community, the PI will remain objective and record experiences, and incorporate how
gender, culture, religion can be among the factors which influence the community
(Ambert et al., 1995). There are obvious limitations to this method, in that the full
description cannot be reached, and collection/analyses are bias towards what the
researcher deems important to answer the research questions.
A field journal has been kept; these personal notes will continue for the course of my
research, and be recorded on site when possible during site visits. In the case that I
cannot record visuals and statements, all conversations and comments is documented
at first opportunity. This technique is most useful at a local level, in combination with
participant observation and when ‘questioning’ involved communities (i.e. local
fishing meetings, workshops). It is recommended that recorder equipment and
journals be kept out of sight, to develop personal relations and natural conversation
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with this in-depth knowledge source (Erbaugh, 2013). These techniques will allow me
to compare the literature knowledge of aquaculture ‘best practices’ from other
national strategies, and apply it to the Israeli multi-level policy and environmental
management.
These encounters will give me the opportunity to field many questions, general and
specific, pertaining to the level of interaction and experience of fish farmers and
stakeholders in Israel. My understanding of how the policy and decisions are
operationalized and viewed ‘on the ground’ will help me determine certain path
dependencies and resolve issues within the actor-network to inform better
management decisions.
A full contacts list of relevant offshore aquaculture stakeholders is provided below.
Contacts in colour are individuals who has been interviewed as priority stakeholders
and ** are those who have been contacted for preliminary interviews.

Contact

Position

Shani Gefen
Dubi Amitai **

Interview Subject
Environmental Sustainability Mechanisms

President, Farmer’s Association of
Israel

Dor Edelist **

Fish farming labor market
Fisheries Ecologist

Yoni Belmaker

TAU

Dror Angel

Dept. of Maritime Civilizations

Noam Mozes

Head of aquaculture division, MoAG

Aquaculture status

Yossi Melchner

Subflex

Cage structures

Ran Kaplan**

SeaControl CEO

Cage structures

Yoav Peled

NRERC

Bioethanols

Dror Tzuriel **

Israel Ministry of Environmental
Protection

Invasive fisheries

Monitoring Program

Eran Brokovich

Ministry of Environmental Protection

Amos Tendler

Senior scientist and Director; NCM

Aquaculture status

Idan Liebes

Samuel Neaman Inst.

Energy policy and Economics

Dafna DiSegni

Postdoctoral researcher

Ecopath with Ecosim for policy analysis

Tzipi Eshet

Economics

Tami Trop

Marine environmental policy + economics

Yael Teff-Seker

Technion Institute of Technology

Amir Neori **
Dan Tamir
David Schorr
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Marine Spatial Planning
IMTA

Aquaculture Historian

History of Aquaculture
History of Environmental Law

Tsfrir Gidron **

Aide to Yael Paran Green Party

Policy and legislation

Arava Inst.

Fishmeal biotechnology

Moshe Perlmutter
Gabi Bannett
Tal Amit

Decision making analysis; expert analysis

Ami Schelezinger
Ruti Yahel
Daniel Sharon
Aviad Scheinin

Monitoring Program

Dan Ross
Yael Cajal
Aviv Zarbib
Efrat Vineyard
Noga Stambler **
llan Nissim

Algal blooming
Ministry of Energy & Water Division

Delphi Technique
Evaluation is highly dependent on involvement of stakeholders, thus, the Delphi
technique is essential in the process of implementing policy frameworks. Expert
stakeholders, relevant in the field of offshore aquaculture, are chosen to complete a
series of controlled surveys to collate information and build a consensus without the
use of individual meetings. Afterwards, I plan to coordinate a focus group of
stakeholders to discuss the findings and define an approach before the final outputs
are begun. The method outcomes are designed to maximize fish farm objectives (size,
tonnage for Israel), minimize environmental conflicts, better communicate the
industry aims, and streamline objectives in meeting governmental goals (i.e.
consumer happiness, maximum desired product, export/import).
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Limitations and ethics
1. Language and interpretation
When required, an interpreter was present for those KIIs and SSIs in which the
interviewee does not speak English in fluency. In most cases (i.e. ministry/academic
individuals), interviews are conducted in English, depending on fluency level of those
interviewed. In some cases, (i.e. aquaculture farmers/fishermen), questions may be
solicited in English and then Hebrew, with answers being also interpreted in both
languages. In all cases, the full conversation will still be recorded, with permission
from the host, for consistency in translation, missed information or elaboration of
detail within the interview. The use of an interpreter has its obvious merits and
limitations (ref). Bi-lingual interviews will lend a hindrance to the overall interview
time, and thus less data, as answers and questions are voiced twice. ‘Interview stress’
from lethargy is likely to occur on both sides of the interview, with research
documenting around an hour into the interview. This strain might results in less
attentive and detailed answers. The PI will attempt a full interview, but sensitive to
quality of the data during analysis.
2. Researcher positionality
The cultural dimensions of Israel may cause some conflict in securing and completing
KIIs and SSIs, however, the extent of the interviewee pool is purposefully directed at
those with higher education and standing within government, academic and political
sectors. Therefore, bias towards gender and other societal pitfalls are unlikely to be
present during this study. As always, the PI and assistants was mindful and cautious in
able to ensure proper discourse between subjects, and quality data is obtained.
3. Ethics discourse
From the scoping study through the interviews, compliance to the highest ethical
standard was ensured to the best of my abilities. University of Haifa’s protocol for
ethical research is adhered to, and referenced continually throughout the study. Proper
introductions of those present were made before a general overview of research focus
was discussed prior to the start of the interview. Great detail of my research questions
and theories were withheld, as to ensure that no bias was imposed on behalf of my
assistants or myself.
Permission to record the interviews was requested prior to any interview, and if
denied, requests was respected. All interviewees are asked if they wish to remain
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anonymous. Participants and assistants was consistently made aware of spatial scale
and extent of publications arising from the data being collected.

Analysis
All data collected throughout the study derive from: (1) audio files recorded during all
KIIs and SSIs that have been hand-coded after the event, (2) extensive handwritten
notes detailing interview answers and thought process arising from the discussion, (3)
my personal field journal describing experiences, personal thoughts and evolution of
research focus and (4) discourse from Israeli ministry documents, gray literature and
political movements throughout the study.
The analysis was continuous from the start of collection, with the field journal lending
a great hand to revisiting ideas and possible theoretical direction (Srivastava and
Hopwood, 2009). All data was officially coded using nVivo Plus software for
Windows. Notes (aka ‘memoing’) was taken throughout transcription of all materials,
in order to generate new questions and constantly refine research questions. Use of
thematic and narrative analytical techniques categorise information garnered from
interviews. The former organizes datasets according to recurrent themes, while the
latter builds a narrative constructed from coherent, anecdotal evidence from the data
(Shukla et al., 2014).
Qualitative visualisation and various other techniques will be employed to ‘map’ and
analytically reinterpret the data from the scoping study. Data reduction analysis, Venn
Diagrams, interest-influence diagrams were all used to extract inferences and specific
knowledges to enhance offshore aquaculture best practice. Knowledge mapping and
social network analysis enabled visualisation of actors and networks, contextualized
from the data (Reed 2008).
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מציאת חלופות לברומקס לטיפול בטפילים בדגים
מרגריטה סמירנוב ,תמיר אופק  -המעבדה המרכזית לבריאות דגים ,ניר-דוד ,אגף הדיג
גיא רובינשטיין ,התחנה לחקר המדגה – גינוסר ,אגף הדיג

מבוא
בשנת  2014משרד הבריאות הורה להפסיק את השימוש ב"ברומקס" ) ,(Naled 50התכשיר
הנמנה על קבוצת הזרחניים האורגניים החלשים .ה"ברומקס" ,שאינו שאריתי ומתפרק מהר ,היה
אחד החומרים המרכזיים מתוך מגוון החומרים המועטים שהיו מותרים לשימוש בענף המדגה.
כארבעה עשורים שימש ה"ברומקס" לטיפול נגד מגוון רחב של טפילים מקבוצת התולעים
השטוחות מונוגינאיות ( ,)Monogeneaסרטנים ירודים טפיליים ( )Copepodaושימוש נוסף
בחומר ,נעשה לבקרה ּוויסות של זואופלנקטון ,למניעת רעיית יתר על יצרנים ראשוניים ושמירה
על איזון .מחקר זה ,בוצע כמחקר המשך למחקר שהחל במהלך שנת  2015במימון הנהלת ענף
(ראה נספח  .) 1המחקר בוצע במעבדה המרכזית לבריאות דגים בניר דוד ובתחנת גינוסר.
התכשירים שנבחרו לבדיקה ,היו מתחום החקלאות בכלל וחקלאות המים בפרט ( Burridge et
 ;Robertson et al., 2009 ;al., 2008משרד החקלאות .)2008 ,מכלל החומרים שנבדקו בשנה
הראשונה של המחקר ,בחרנו להתמקד בשלושה חומרים אשר מראים היתכנות גבוה להתאמה.
שניים מקבוצת ה  Cypermethrin) Pyrethrynו , )Deltamethrin -במקורם מופקים כקוטלי
חרקים מצמח החרצית ) ,(Chrysantemum cinerariaefoliumבן משפחת המורכבים .כיום
מיוצרים באופן סינטטי .החומר השלישי  ,Petrusהינו חומר טבעי המופק משמן עץ התה.
פירתרינים ( - )pyrethrinsתכשירים אלה מוצאים שימוש נרחב בחקלאות מים קרים ,בסלמונים
נגד  ,sea-liceקופפוד ,סרטן ירוד טפיל (קרובים ללרניאה ,טפיל דגים הנפוץ בישראל) הגורם
נזקים כבדים ביותר בתעשייה זו .התכשירים המקובלים ביותר הם  Pyrethrum , Excisו-
 .Deltamethrinרעילותם לחיות משק ובני אדם נמוכה יחסית .בזכות תכונות אלה הם נמצאים
בשימוש גם בענפי חקלאות אחרים וחלקם רשומים בישראל בחקלאות האורגנית (כגון פירטרין
טבעי ופריתרום טבעי ) (משרד החקלאות .)Robertson et al., 2009 ; 2008 ,במעבדה נבדקו שני
הפירתרואידים  Deltamethrin , Cypermethrinוהחומר  Petrus -בפורמולציות שונות.
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חשיבות המחקר
מכיוון שה"ברומקס" הוצא משימוש ,לא נותרו חומרים מותרים לשימוש נגד טפילים בדגים .ענף
המדגה הועמד בפני שוקת שבורה .מחד חסרים תכשירים ,שבאמצעותם ניתן יהיה לשמור על
ממשק תברואתי סביר ומאידך ,בעיה חמורה לא פחות ,הקושי בשמירה על כשרות הדגים ,בגלל
נוכחות טפילים ,גם כאלה שאינם מזיקים לדג ,אך הופכים את הדגים ללא כשרים.
החומרים המוצעים נבחרו לפי תוצאות ראשוניות .טפילים מחוללי המחלה העיקריים שנגדם כוון
הטיפול הם :לרניאה ,ארגזילוס ,ארגולוס ,ותולעים מונוגנאיות כמו דקטילוגירוס וגירודקטילוס.

מטרות המחקר
מציאת והתאמת חומר בעל התכונות הבאות אשר יהווה חלופה לברומקס:
 .1החומר יהיה בעל טווח ביטחון גבוה מ . 5-יחס בו המינון לטיפול  ,יהיה נמוך פי 5
מהריכוז הממית לדג.
 .2ידידותי לסביבה – מאושר ,ואינו גורם נזקים לגידולים שכנים.
 .3התאמת טיפולים המצויים בספרות ,לאסטרטגיית הגידול בישראל.
 .4השפעת הטיפול על דגים שונים (סוג וגודל)
 .5עלות סבירה לטיפול

שיטות
הניסויים נערכו במעבדה המרכזית לבריאות דגים (ניר דוד) במיכלים של  100ליטר מים ,או
בתחנת גינוסר במיכלים של  500ליטר ,כאשר בכל מיכל אוכלסו  6-10דגים .טמפ' המים בניסויים
הייתה  25-27מ"צ וכל ניסוי נערך בשתי חזרות .בתחילת כל ניסוי נסגרה כניסת המים למיכלים
והדגים נחשפו לתכשירים הנבדקים בריכוזים שונים .בוצעו שני סוגים של ניסויים ,הסוג הראשון
הוא ניסוי רעילות ,אשר בו נבדק מהו הריכוז אשר ממית עד  50%מהדגים (  ) LC50במשך 48
שעות .כביקורת שימשו דגים אשר לא נחשפו לחומר כלשהו .הסוג השני הוא ניסוי יעילות .בניסוי
זה נבדקה יעילות החומר לטיפול נגד טפילים ,כאשר הדגים שהשתתפו בניסוי זה היו נגועים
בטפילים ברמה ידועה .כביקורת לניסויי היעילות שימש הברומקס .הניסוי נערך על שלושת סוגי
הדגים הנפוצים המדגה בישראל (אמנון ,קרפיון ,ובורי) בגדלים שונים.
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תוצאות
טבלה :1ערכי ה LC50 -עבור דג האמנון (שלושה משקלים) הקרפיון והבורי
אמנון

קרפיון

בורי

סוג החומר

( 80,100,400גרם)

)גרם (50

)גרם (120

Deltamethrin 1%

0.05

לא נבדק

0.2

Cypermethrin 1%

0.05

0.05-0.1

0.2-0.5

Petrus

לא רעיל

לא רעיל

לא נבדק

טבלה  :2טיפול נגד טפילים (מונוגינאה) בדגי קומט במשקל  25גרם .פורמולציה ישנה.
הדגים היו נגועים בטפילים ברמה של  ++עד (* +++רמת נגיעות בינונית עד גבוהה)  .בוצעו שלושה
טיפולים עוקבים של  8שעות במשך שלושה ימים.
*( )++++רמת נגיעות גבוהה מאוד ( )+++רמת נגיעות גבוהה ( )++רמת נגיעות בינונית ( )+רמת נגיעות
נמוכה ( )-/+רמת נגיעות נמוכה מאוד
רמת טפילים
סוג החומר

Cypermethrin

ריכוז

לאחר טיפול

רמת טפילים לאחר

רמת טפילים לאחר טיפול

(חל"מ)

ראשון

טיפול שני

שלישי

0.01

)(++)-(+++

1%
Cypermethrin

הערות

לא בוצע טיפול שני
מאחר והדגים לא

+++

הרגישו טוב
0.01

+++

+++

+++

1%
Petrus

10

+++

+++

Petrus

10

+++

+++

-

)(++)-(+++

)(++)-(+++

)2/3 (+

1/3
פצע

)1/3 (-
)2/3 (-

2/3
פצעים

)1/3 (+/-

Control

)(++)-(+++
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טבלה  :3ניסוי טיפול נגד טפילים (מונוגינאה) בדגי קומט שמשקלם  25גרם ,ובדגי אמנון
שמשקלם כ 300 -גרם .הדגים היו נגועים בטפילים ברמה של  ++עד ( +++רמת נגיעות בינונית עד
גבוהה)  .החומר שנבדק היה  .Petrusנעשה טיפול של  8שעות.
רמת טפילים
סוג החומר

ריכוז

לאחר טיפול

(חל"מ)

ראשון

הערות

Petrus

15

+++

אמנון

Petrus

15

++++

קומט

Petrus

15

++++

קומט

-

++++

Control

טבלה  :4ניסוי טיפול נגד טפילים (מונוגינאה) בדגי קומט שמשקלם  25גרם .הדגים היו נגועים
בטפילים ברמה נמוכה  .החומר שנבדקו היה ( Cypermethrin 1%פורמולציה חדשה) .טיפול של
 8שעות.

סוג החומר

ריכוז

רמת טפילים לאחר

(חל"מ)

טיפול ראשון

הערות

Cypermethrin 1%

0.05

-/+

קומט

Cypermethrin 1%

0.05

-/+

קומט

-

-/+

Control

דיון
בניסויי הרעילות נבדקו בתחילה ה Cypermethrin -וה( Deltamethrin -סיכום ניסוי תחליפי
ברומקס  )2015אשר הכילו ממס שומני (טבלה  )1לאחר ביצוע סדרת ניסויי רעילות ,בדקנו
פורמולציה חדשה עם ממס אלכוהולי (טבלה  )1ונמצא שהפורמולציה החדשה עם הממס
האלכוהולי פחות רעילה לדגים מאשר עם ממס שומני ,כלומר הממס משפיע על רעילות החומר
לדגים .כמו כן נמצא שה Petrus -אינו רעיל לדגים ,גם במינון גבוה של  .PPM 15באחד מניסויי
הרעילות אשר נעשו בתחנת גינוסר עם דגי בורי ,הייתה תמותה במיכל אחד בלבד .יתכן שהתמותה
נגרמה מערבוב לא טוב של החומר במים .אנו מסיקים שיש למצוא דרך נכונה לערבוב/ריסוס של
החומרים במים ,כדי לא לפגוע בדגים ושהטיפול יהיה אפקטיבי .מבחינת יעילות הטיפול נגד
טפילים ,נמצא ששלושת החומרים לא נמצאו יעילים בטיפולים חד פעמיים נגד הטפילים מקבוצת
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המונוגינאה בריכוזים הנבדקים (טבלאות  3ו )4 -אולם ייתכן שה Petrus -יימצא יעיל לאחר
שלושה טיפולים עוקבים (טבלה .)2
בנוסף לכך ,בתצפית שנערכה במעבדה נמצא ששני הפירתרינים קטלו זואופלנקטון בריכוז של
.PPM 0.05

מחקר המשך
בדיקת יעילות הטיפולית של החומרים במטרה למצוא:
 .1חומרים נוספים שיכולים לשמש כתחליף לברומקס
 .2לבדוק את היעילות הטיפולית בסדרה של כמה טיפולים
 .3לבדוק את היעילות הטיפולית בשילוב של כמה חומרים
 .4לבדוק חומר נוסף  Dinotefuranאשר מחירו הוזל משמעותית ונמצא לא רעיל לדגים
(מחקר קודם)

ספרות
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת' 2008 .תכשירים
לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש בישראל'
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,השרותים הוטרינריים ובריאות המקנה ,המכון הוטרינרי
ע"ש קמרון ,בית-דגן' 2012 ,רשימת התכשירים הכימיים הרשומים (הדברה) לשימוש
בדגים ,ציפורים וכוורות'.
 Burridge L.,Weis J., Cabello F., Pizarro H. 2008. Chemical use in salmon
aquaculture: a review of current practices and possible environmental effects.
 Robertson et al., 2009 A new generation of biocides for control of crustacea in fish
farms. J. Photochem. Photobiol. Biology 95:58–63.
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בחינת הוספה של חומר דוחה ציפורים

( )Methyl anthranilateלמזון דגים למניעת אכילת
תערובות המזון ע"י ציפורי מים
חנוך גלסנר ,1פרופ' שנאן הרפז ,2גיא רובינשטיין

3

1מו"פ עמק המעיינות2 ,מכון וולקני3 ,תחנת מחקר גינוסר

רקע:
החומר מתיל אנתרנילט ( methyl anthranilate (MAשהינו מטבוליט שניוני ,טבעי
נמצא כחומר יעיל לשימוש כדוחה ציפורים .חומר זה נחווה כפוגעני אצל מינים שונים של ציפורים
וגורם להם לתחושה של דחיה ,בעוד שביונקים או שאין לחומר זה השפעה או שהוא נחווה כחומר
בעל טעם/ריח חיובי .תרכובות שמבוססות על חומר זה נמצאו כיעילות להרחקת ציפורים ולמניעת
אכילה של פירות וזרעים שונים במגוון של שדות ומטעים .בניסוים שנערכו ,השתמשנו במספר
מינונים – האחד שמספיק להרחקת הציפורים ( 0.1גרם חומר לק"ג של מזון) והשני פי  10יותר
גבוה (גרם לק"ג של מזון) כדי לראות האם ריכוז גבוה זה מזיק לדגים וכן נבדקו ערכי ביניים של
ריכוזים .בכל הריכוזים שנבדקו לא נצפתה השפעה מזיקה על הדגים.
בהמשך המחקר (חלק ב' להלן) בחנו האם הוספה של החומר במזון הדגים הינה אכן
בטוחה לשימוש מבחינת הרעילות לדגים בבריכות ומאידך מביאה לדחייה ולאי אכילת מזון
הדגים על ידי מינים העופות גורמי הנזק הרלוונטים לאזור :ברכיות ,שחפים ושחפיות.
בהתאם לתוכנית שהוגשה ביצענו ניסויים שמטרתם בדיקת השפעת תוספת  MAלמזון
הדגים על גדילה/פגיעה בדגים .במקביל בוצעו ניסויים לבחינת זמן החיים של החומר במזון
שהוגש לדגים .בניסויים אלו נבחנו מספר ריכוזים של החומר שנעו בין ערך נמוך של  0.1גרם
וערך גבוה של  1גרם חומר לק"ג מזון וכן ריכוזי ביניים זאת בהשוואה למזון ללא התוסף.
הניסויים בוצעו בשני אתרי מחקר .1 :תחנת הניסיונות בגינוסר .2 .במעבדה של פרופ' שנאן הרפז
במכון וולקני.
מהלך הניסויים:
פירוט הניסויים שנערכו במעבדה של פרופ' שנאן הרפז במכון וולקני.

 .1בדיקת הכנת המזון ונוכחות החומר המוסף לאורך פרקי זמן מעת ההכנה
למזון שהובא מצמח תערובות (מזון אמנונים  35%חלבון בתוספת וויטמינים ,כופתית 2מ"מ)
הוסף החומר  MAבדרך הבאה :כמות מדודה של  MAהוספה לשמן קנולה (בכמות שמן שוות ערך
 96%בכמות של פי
ל 0.5%לק"ג של מזון) לתערובת של שמן  MA +הוסף אלכוהול אתילי
 10מכמות השמן .התערובת עורבבה היטב ורוססה באופן אחיד על גבי המזון .מזון הביקורת
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רוסס בשמן  +אלכוהול אך ללא  .MAלאחר הריסוס נחשף המזון לשמש והאלכוהול התנדף.
לאחר מספר שעות הועבר המזון למיכלים סגורים ונשמר בקירור עד לשימוש להזנת הדגים
בניסוי.
ניסוי ראשון :דגימות של ה מזון לבחינת רמת החומר (מתיל אנתרנילט) באמצעות שימוש במכשיר
 GCMSהמסוגל לזהות מינונים נמוכים ביותר של החומר.
בתאריך ה  4/7הכנו  600גרם של מזון דגים מרוסס בכמויות שונות של חומר לבדיקת נוכחות
החומר בזמנים שונים לאחר היישום.

הכנת המזון :מזון מסוג כופתיות  2מ"מ 35% ,חלבון בתוספת וויטמינים נלקחו לניסוי .לכל
בדיקה נדרשה כמות של  50גר'.
טבלה  :1פירוט הטיפולים המציינים רמות תוספת של החומר  MAשנבדקו בניסוי
תיאור

טיפול

ביקורת ביקורת ללא תוספת מתיל אנתרנילט
א

הוספת  0.1גרם מתיל אנתרנילט לק"ג מזון אמנונים כופתית  2מ"מ

ב

הוספת  0.5גרם מתיל אנתרנילט לק"ג מזון אמנונים כופתית  2מ"מ

ג

הוספת  1גרם מתיל אנתרנילט לקילו מזון אמנונים כופתית  2מ"מ

תוצאות:
 600גר' של כופתיות נלקחו לכל טיפול ורוססו ב .MA
טיפול/זמן

0

שבוע

שבועיים

חודשיים

ביקורת

 5מ"ג/ק"ג

 0מ"ג/ק"ג

 6מ"ג/ק"ג

 2מ"ג/ק"ג

טיפול א'

 94מ"ג/ק"ג

 95מ"ג/ק"ג

 97מ"ג/ק"ג

 95מ"ג/ק"ג

טיפול ב'

 522מ"ג/ק"ג

 512מ"ג/ק"ג

 502מ"ג/ק"ג

 495מ"ג/ק"ג

טיפול ג'

1050מ"ג/ק"ג

1022מ"ג/ק"ג

1011מ"ג/ק"ג

1016מ"ג/ק"ג
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 .2ניסוי גדילה של דגי אמנון במכלים במכון וולקני
הובאו דגיגים לניסוי ממדגה עין הנציב ,הדגים חולקו ל  36מכלים של  250ליטר כל מיכל.
הטיפולים שנבדקו היו :מזון ביקורת ללא תוספת  MAוחמישה ריכוזים של תוספת :MA
 0.1,0.25,0.5,0.75,1.0גרם של  MAלק"ג מזון .כל טיפול היה ב 6-חזרות (מכלים) .בכל מיכל
אוכלסו  15דגים משקל ממוצע של הדגים ביום תחילת הניסוי כ  14גר'.
טבלת תוצאות הגדילה לאחר  5שבועות

MEAN VALUES
growth

W

Biomass

Initial Final

Treatment

Survival

FCR

SGR

rate

gain

gain

W

W

MA gr/kg

94.7

1.4

2.0

0.4

13.9

323.9

27.4

13.4

0.1

90.0

1.4

2.1

0.4

15.2

304.4

29.0

13.9

0.25

90.7

1.5

2.1

0.4

15.2

311.3

29.4

14.2

0.5

93.3

1.4

2.1

0.4

14.9

333.2

29.1

14.2

0.75

98.7

1.3

2.1

0.4

14.4

351.3

28.0

13.6

1

94.0

1.4

2.1

0.4

15.3

334.0

29.2

13.9

control

השרידה הנמוכה בחלק מהטיפולים נבעה מכך שדגים התאבדו בקפיצה מן המכלים במהלך
השבועיים הראשונים של הניסוי ולא כתוצאה מהטיפולים.
פירוט הניסויים שבוצעו בתחנת הניסיונות בגינוסר.
בתאריך ה  18.7הובאו דגיגים לניסוי ממדגה עין הנציב ,ביום קבלת הדגים הם קיבלו טיפול
בפורמלין ברומקס (לפי המלצת המעבדה בניר דוד) .הדגים חולקו ל  16מכלים של  1קוב כל מיכל.
כל טיפול ב  4חזרות (מכלים) .כל מיכל  50דגים משקל ממוצע של הדגים ביום תחילת הניסוי כ 14
גר'.
בימים הראשונים לניסוי כל הדגים בכל הטיפולים קיבלו מזון ללא תוספת .ב  21/7הוכנו המזונות
עם התוסף לפי הטיפולים שתוארו .הדגים הואכלו במזון המועשר בתוסף החל מתאריך ה 22/7
(יום שישי) ועד סוף הניסוי .הדגים נשקלו מדי שבועיים ,והניסוי נמשך כ  60יום.
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תוצאות:
טבלה  :3סיכום נתוני שקילות דו שבועיים לאורך תקופת הניסוי.
18.7.16

18.8.16

31.7.16

18.9.16

1.9.16

טיפול משקל  STDEVמשקל  STDEVמשקל  STDEVמשקל  STDEVמשקל STDEV
ממוצע
ממוצע
ממוצע
ממוצע
ממוצע
(גר')
(גר')
(גר')
(גר')
(גר')
א

14.4

0.05

19.2

0.23

41.3

0.56

62.4

1.67

92.9

3.04

ב

14.5

0.04

19.5

0.27

41.0

0.79

62.0

1.59

92.3

1.78

ג

14.4

0.08

19.6

0.50

41.1

0.80

61.7

1.46

91.7

2.42

ד

14.5

0.06

19.1

0.92

40.8

2.08

61.7

3.31

91.4

4.67

גרף  :1סיכום נתוני שקילות דו שבועיים לאורך תקופת הניסוי.

טבלה  :4מקדם היפוך מזון ( ,)FCRאחוז גדילה יומי ( ,)SGRתיאור המצב הגופני ()CF
והשרידות של הדגים בסיום הניסוי:

טיפול

משקל
התחלתי
(גר')

משקל
סופי
(גר')

תוספת
משקל
(גר')

תוספת
ביומסה
(גר')

SG

FCR

CF

 %שרידה

א'

14.4

92.9

78.4

3922

3.11

1.28

5.60

100.00

ב'

14.5

92.3

77.8

3891

3.09

1.29

5.77

100.00

ג'

14.4

91.7

77.3

3864

3.08

1.30

5.75

99.88

ד'

14.5

91.4

77.0

3849

3.07

1.30

5.73

100.00

R
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בניסויי נבדק השפעת ריכוזים שונים של התוסף  MAעל ביצועי הגדילה של דגי אמנון .הניסוי
נמשך חודשים ( 60יום) ונמצא שלא היה הבדל מובהק בין הטיפולים השונים במשקל הממוצע של
הדגים לאורך תקופת הניסוי .הדגים שלמזון שלהם הוסף התוסף  MAבריכוז  1 ,0.5 ,0.1גרם
לק"ג מזון (טיפול א' ,ב' ,ג') הגיעו למשקל ממוצע של  91.7 ,92.3 ,92.9גר' לדג בהתאמה .בעוד דגי
הביקורת שקלו  91.4גר' לדג בסיום הניסוי (טבלה  .)3בפרמטרים האחרים שנאספו מקדם היפוך
המזון ( ,)FCRאחוז גדילה יומי ( ,)SGRתיאור המצב הגופני של הדג ( )CFוהשרידות של הדגים
נמצא שבכל הניסויים הפרמטרים בכל הטיפולים היו תקינים וזהים או גבוהים יותר מטיפול
הביקורת .לא נמצאה מובהקות בשוני בין הפרמטרים בין הטיפולים השונים (טבלה .)4

סיכום שלב א'
מהתוצאות ניתן לראות שתוספת של  MAבריכוזים שנבדקו למזון הדגים לא השפיעה לרעה על
קצב הגדילה ושרידה של דגי אמנון בתקופת ניסוי של  60יום .על סמך עבודה זו ועבודה קודמת
)  (Harpaz & Clark, 2006נראה שאין סכנה בתוספת של  MAלמזון של דגי אמנון במינונים
שנבחנו.
על סמך הממצאים בניסויים הנוכחים המלצתנו הייתה להמשיך ולבחון את יכולתו של החומר
למנוע אכילת מזון בידי ציפורים בשטחי בריכות הדגים.
מחקר המשך:
לאור המלצה זו ולאחר פניה של מנהלת תחנת דור הוחלט לבצע המשך של הניסוי בבריכות העפר
של תחנת המחקר בדור.
הפניה נעשתה לאור העובדה שבתחנת המחקר בדור ישנה אכילה של עופות מסוג שחפים ומגלנים
האוכלים את המזון הניתן בבריכות התחנה .אכילה זו פוגעת ביכולת של התחנה לבצע מחקרי
הזנה מסוגים שונים .אתר התחנה נמצא מתאים לביצוע של ניסוי שיאפשר לנו לבחון בצורה
השוואתית האם תוספת של החומר  MAתביא לאי אכילה של מזון הדגים בידי העופות השונים.
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השפעת תוספת מתיל אדרנילט במזון על דחיית ציפורים בברכות דגים
עיינה בנט ,3חנוך גלסנר ,1אסף ברקי ,2פרופ' שנאן הרפז

2

1מו"פ עמק המעיינות2 ,מכון וולקני3 ,תחנת מחקר דור
מרץ 2017

מטרת הניסוי  :בחינת היעילות של מתיל אדרנילט במזון במניעת ריכוז צפרים (שחפים) באזור
ההאכלה
מתכונת הניסוי:
הניסוי נערך ב  8בריכות של כ 400 -מ 2בגוש ב' זוגי בתחנת דור ,הבריכות לא הכילו דגים בעת
הניסוי
הניסויי נמשך כ  10ימים החל מתאריך  ,6/3/17המזונות ניתנו כל שבוע מיום ראשון עד חמישי.
תיעוד הניסוי נערך בהאכלת הבוקר בסביבות השעה .7-8
הכנת מזון – על פי פרוטוקול קיים .מזון עם החומר הדוחה והממיסים שלו לעומת ביקורת עם
הממיסים בלבד .בכל הכנת מזון הוכנה כמות מזון למספר ימי האכלה .ריכוז החומר המוסף – 1
גר לק"ג מזון.
הכנת הברכות  -טבעות האכלה הותקנו בשתי פינות נגדיות של כל בריכה לתיחום המזון .הטבעות
הורכבו מצינור צף (קוטר  -32מ"מ) באורך  3מטר בשטח  0.71מ 2שהורכב וחובר בעזרת מחבר '32
(פלסאון) .הטבעת נועדה לתחום את אזור ההאכלה ולמנוע מכופתיות המזון להתפזר על פני שטח
הברכה כולה .כל פינה סומנה בסימון שונה עבור טיפול וביקורת (תמונה .)1
אופן האכלה – המזון (צף) עם חומר וללא חומר הוגש בשתי פינות נגדיות של הבריכה באותו זמן.
לאחר מתן המזון הנסיין עמד על הגדה הנגדית של הברכה במרכז וצילם בזום את שני אזורי
ההאכלה בלבד .הצילום התבצע פעמים  -דקה אחת ושתי דקות לאחר ההאכלה ,בכל זמן שני
פריימים (תמונות) אחד אחרי השני (קביעת הזמן המיטבי לתיעוד נקבע על פי הזמן שלוקח
לצפרים להגיע למזון והזמן שהם שוהים באזור האכלה) .לאחר מכן עברו לברכה הבאה ,וכן
הלאה .חשוב להקפיד שהתיעוד של הצפרים בכל ברכה יהיה בזמנים קבועים לאחר מתן המזון.
כמות המזון בהאכלה תהיה  1/2ק"ג לכל אזור ההאכלה.
הניסוי תועד בעזרת צילום סטילס במצלמה עם זום .X42
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תמונה  :1טבעות ההאכלה לאחר ההתקנה בבריכה

תוצאות:
בשלב הראשון בחנו האם קיימת העדפה של הציפורים לאחת מטבעות ההאכלה או לאחת
מפינות הבריכה (תמונה  .)2בשלב הזה לא ראינו העדפה למי מהטבעות ולכן המשכנו בניסוי
כמתוכנן.
במהלך הניסוי ראינו שהציפורים שניגשו למזון בדור היו מסוג שחף אגמים ומגלנים .לאחר
הגשת המזון עם ובלי התוסף הבחנו שבחלק מהימים העופות ניגשו למזון מיד לאחר הגשתו
לבריכה .ובימים אחרים לקח לעופות פרק זמן של עד רבע שעה להגיע למזון.
בכל המקרים מרגע ההגעה וזיהוי המזון זמן שהיית הציפורים בטבעת ההאכלה נע בין  20ל 45
שניות עד לסיום המזון בשני הטיפולים בממוצע.
לא נצפתה שום העדפה או דחייה במי מהטיפולים ,לאחר פרק הזמן שצוין לעיל לא נשאר מזון
צף בטבעות בכל  16טבעות ההאכלה בשטח הניסוי.
כל עוד הייתה נוכחות של אנשים לא רכובים הדבר מנע התקרבות של ציפורים ,נוכחות של כלי
רכב ממונע דווקא משך את הציפורים
תמונה  :2אכילת מזון ע"י שחפים
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סיכום שלב ב'
בתנאי הניסוי בתחנת המחקר בדור נמצא שהחומר  MAאינו מונע אכילת מזון דגים בידי
שחפים ומגלנים.
תנאי ניסוי :מזון צף וללא דגים בבריכה
הערה לסיום  -לדעתי הבעיה קשה ומחמירה עם הזמן וצריך להעמיק בהבנת הבעיה ,כמה מזון
נאכל בפועל ואיך למנוע את איבודו בלי לפגוע בהזנת הדגים.
ספרות
Harpaz, S., and Clark, L., (2006). Effects of addition of a bird repellent to
fish diets on their growth and bioaccumulation. Aquaculture Research
37: 132-138.
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הכנת גרעיני רבייה של הקווים הזכרי והנקבי עבור ייצור
מכלוא אמנון כל זכרי בעל תכונות רצויות במשקי מודל
עיינה בנט ,טטיאנה זק ,אלון נאור ,1אנדרי שיראק

2

1תחנת מחקר דור לחקלאות מים ,אגף הדיג ,משרד החקלאות
2המעבדה לגנטיקה כמותית ,מכון וולקאני
רקע:
מזה כעשור מתקיימות בתחנת המחקר בדור פעילויות מחקר בתחום הטיפוח הגנטי של מיני
אמנונים במטרה להגיע למכלוא מסחרי בו יבואו לידי ביטוי  3תכונות רצויות .1 :קצב גידול
משופר .2 ,עמידות יחסית לקור .3אוכלוסיות כל זכריות מבחינה גנטית אשר מבטלות את התלות
בהיפוך זוויג הורמונאלי .בעקבות פיתוחו של סמן גנטי המאפשר ברירה של הורים "טהורים
לזוויג" ,שצאצאיהם יהיו כל זכריים בלבד (ללא צורך במבחני צאצאים) ,הושגה בשנתיים
האחרונות התקדמות מואצת ,כך שבשלב זה מתקיימים בידינו האמצעים הבאים להגשמת
המטרה:
א .שיטה אמינה וזולה יחסית (סמן גנטי) לברירת הורים טהורים לזוויג:
במהלך עבודת מחקר משותפת לתחנת דור ולמכון וולקאני הובהרו מנגנוני קביעת הזויג
במיני האמנונים החשובים לחקלאות הישראלית – אמנון היאור על זניו השונים
 , Aureochromis niloticusואמנון הירדן  .Aureochromis Ayreusקיימים  3אתרים
כרומוזומליים הקשורים לקביעת הזוויג באמנונים ,אך בכל מין תצורות אלליות
אופייניות לו ומנגנון קביעת זויג שונה .רק הכלאה בין תצורה אללית אחת בלבד של האב
לבין תצורה אללית יחידה אצל האם תניב אוכלוסיה כל זכרית ,כפי שמודגם באיור  .1על
סמך ידע זה תוכנן ויוצר סמן גנטי שבעזרתו ניתן לברור מתוך האוכלוסיות האמהית
(אמנון יאור) והאבהית (אמנון ירדן) רק את הפרטים שיניבו צאצאים כל זכריים בהכלאה
ביניהם.
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איור  :1האתרים הכרומוזומליים הקשורים לקביעת הזוויג במינים  A. niloticus, A. aureusוהתצורות
האלליות שלהם.

AAZZCC X aaBBXX
♂ AaZBCX 100%
ב .אוכלוסיית אמנון ירדן (קו אבהי) טהורה לזוויג ומשופרת לעמידות לקור (:)G6
במחקר משותף מקביל בין תחנת דור לבין מכון וולקאני אשר התרכז בתכונת העמידות
לקור של המין אמנון ירדן התברר כי ניתן לחזק תכונה זו באוכלוסיית האבות וכן הוכח
כי לצאצאי ההכלאה בין אבות מטופחים של אמנון ירדן לבין אמהות אמנון יאור מהקו
המטופח צ'יטרלדה יש יתרון בעמידות לקור על פני קו הצ'טרלדה עצמו (איור  .)2בתחנת
דור טופחה אוכלוסיית אמנון ירדן טהורה לזויג שבה תכונת העמידות לקור מחוזקת כדי
לשמש בסיס להורשת תכונה זו למכלוא המסחרי.
איור  :2עמידות לקור (לפי מדד  )CDDבארבעה קוי אמנון שנבחנו:
צ'יטרלדה =  ,Chitירדן =  , Auצאצאי שתי הכלאות רציפרוקליות בין קווים אלו = Au X Chit, Chit X

.Au
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ג .אוכלוסיית אמנון ירדן (קו אבהי) טהורה לזוויג ומשופרת קצב גידול ( :)G5מחקר
המשותף המוזכר לעיל הבהיר גם כי קצב הגידול של צאצאי הכלאה בין אבות אמנון ירדן
טהורים לזויג לבין אמהות מקו הצ'יטרלדה אינו נופל מזה של קו הצ'יטרלדה עצמו
(טבלה  )1ועל כן ,כדי לשמר את ביצועי הגידול טופחה במקביל אוכלוסיית אמנון ירדן
טהורה לזויג שבה חוזקה תכונת קצב הגידול.

טבלה  :1תוצאות השוואת קצב גידול במערכת בריכות עפר ניסוייות בתחנת דור בין הקווים:
 = Chitקו צ'יטרלדה = Au X Chit ,הכלאה בין אמהות ירדן ואבות צ'יטרלדה= Chit X Au ,
הכלאה בין אמנות צ'יטרלדה ואבות ירדן = Au ,קן אמנון ירדן.
ד .גרעין אמנון יאור מקו צ'טרלדה טהור לזוויג :על מנת להבטיח קבלה של צאצאים כל
זכריים בהכלאה עם אבות אמנון ירדן ,נסרקה אוכלוסיית צ'יטרלדה (אשר הובאה
לתחנת דור באדיבות מדגה קיבוץ דן) באמצעות הסמן לקביעת הזויג ונוסד גרעין של קו
הצ'טרלדה שהינו טהור לזוויג ,וכל הנקבות שמקורן יהיה בגרעין זה יניבו צאצאים כל
זכריים בהכלאה עם אבות אמנון ירדן טהורים לזויג אף הם.
ה .הבנת המנגנון אשר יאפשר הטלות טבעיות בין מיני האמנון השונים בקנה מידה מסחרי,
ותכנית הכלאות מפורטת ליצירת קו האימהות בהכלאות אלו :על מנת לייצר אוכלוסיות
אמנון כל זכרי בקנה מידה מסחרי יש להתמך על הטלות ספונטניות של ההורים בבריכות
עפר המיועדות להטלה .במינים הטהורים קיימת אי התאמה בתקשורת הכימית בין בני
הזוג אשר מונעת הכלאה בין המינים בטבע ומהווה מכשול לייצור המסחרי בחקלאות.
בהשוואה גנטית בין אימהות צ'טרלדה שהראו הטלות ספונטניות עם אבות ירדן לבין
כאלו שהפגינו מחסום רבייתי התקבלו אתרים גנטיים ראשוניים הקשורים למחסום זה.
בסדרת הטלות ניסוייות שבוצעו בשיתוף פעולה בין תחנת דור לבין משק הרבייה של ניר
דוד הובהר כי קיומו של מרכיב גנטי מסוים של אמנון ירדן באימהות מקו הצ'טרלדה
מאפשר קרבה גנטית המספיקה לבטל את המחסום הרבייתי בין שני המינים .בעקבות
זאת הוכנה תכנית הכלאות בין צ'יטרלדה וירדן במטרה להגיע לאימהות מעורבות אשר
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מצד אחד יישמר בהן מנגנון קביעת הזויג וקצב הגידול של הצ'יטרלדה הטהורה לזוויג
ומצד שני המחסום הרבייתי יתבטל.
על מנת להתקדם לקראת ייצור המכלוא החדש לשלבי יישום בקנה מידה מסחרי היה צורך לייצר
אוכלוסיות משופרות וגדולות דיין של הקווים האימהי והאבהי ,ולהשתמש בהם כדגי רבייה
במשקי מודל בעונות ההטלה הבאות .כמו כן נדרש פיתוח נוסף של כלי גנטי המאפשר לנו לברור
רק אמהות אשר הפוריות שלהן בהכלאה עם הקו האבהי תהיה גדולה בשל היעדר מחסומי
תקשורת כימית ביניהם.
מטרות:
א .בניית התשתית לייצור שוטף של קו אבהי ,אמנון ירדן טהור לזוויג ,בעל מקדם תורשה
גבוה של עמידות לקור ונחיתות מינימאלית בקצב הגידול.
ב .בניית התשתית לייצור שוטף של קו אימהי טהור לזוויג ,מצטיין בקצב גידול ובעל פוריות
גבוהה בהכלאה בין מינית (תקשורת כימית עם הקו האבהי)
ג .פיתוח סמן גנטי אמין לתקשורת כימית בקו האימהי.

תכנית העבודה בתחנת דור
סיכום שלבי תכנית העבודה והשיטות מופיע בטבלה .2
יעד
קו אבהי למכלוא כל זכרי
משופר

גרעין אמנון יאור
(צ'יטרלדה) טהור לזוויג
קו אמהי למכלוא כל זכרי
משופר
ביצוע הטלות סמי
מסחריות  /העברת עדרי
רבייה למשקי מודל

שיטות
 הפעלת סמן גנטי לברירת הורים והכלאה בין קו טהור
משופר לעמידות לקור לבין קו טהור משופר לגדילה
 אימון דגיגים
 הפעלת סמן גנטי מדגמית לבקרת איכות
 גידול עד בגרות מינית
 ברירת פרטים טהורים לזוויג מתוך אוכלוסייה קיימת
משופרת גדילה מזן הצ'יטרלדה
 הטלות בתוך האוכלוסייה
 הכלאת זכרי מכלוא (ירדן /צ'יטרלדה) עם נקבות מגרעין
אמנון היאור הטהור לזוויג.
 גידול לבגרות מינית בתנאים מבוקרים וברירת הנקבות
 הטלות קבוצתיות בבריכות פלסטיק  /בטון
 איסוף דגיגים אימון וגידול בנפרד
 בדיקה מדגמית של התפלגות הזוויגים באוכלוסייה
 מעקב אחר קצבי גידול


68

תוצאות
הפעילויות שנעשו במהלך השנה ותוצאותיהן מסוכמות בטבלה  3ומפורטות להלן:
א .קו אבהי למכלוא כל זכרי משופר :השאיפה היא כי במכלוא הכל זכרי יבואו לידי ביטוי
גם קצב גידול גבוה וגם עמידות יחסית לקור .על מנת לשלב בין שתי התכונות הרצויות
לנו בקו האבות (עמידות לקור ללא פגיעה בקצב הגידול) בוצעה הכלאה בין שתי
אוכלוסיות אמנון ירדן טהורות לזוויג שנשמרו בתחנת דור – האוכלוסיה שטופחה
לעמידות לקור והאוכלוסיה שטופחה לקצב גידול ,ונוצרה אוכלסיה חדשה .דגי אוכלוסיה
זו סומנו ונדגמו מהם רקמות אשר נשלחו לבדיקה באמצעות סן גנטי על מנת לוודא כי כל
הדגים בה הנם טהורים לזוויג .הדגיגים גודלו עד לבגרות מינית ומוחזקים כיום כגרעין
רבייה לקו האבות .באמצעות גרעין זה (  400זכרים ו 600 -נקבות) ניתן לייצר עשרות
אלפים של אבות אשר ישמשו לייצור דגיגים כל זכריים.
ב .גרעין צ'יטרלדה טהור לזוויג כבסיס לקו האימהי בייצור צאצאים כל זכריים :מתוך
אוכלוסיית דגים מטופחים מהקו צ'יטרלדה נבררו באמצעות הסמן הגנטי לקביעת הזוויג
זכרים ונקבות צ'יטרלדה טהורים לזוויג .בוצעו הטלות מבוקרות של הכלאות בין
הפרטים הטהורים לזוויג באופן שיתקבל מגוון גנטי אופטימאלי .לאחר אימון ראשוני
ושניוני גודלו דגים אלו עד לבגרות מינית והתקבל גרעין רבייה ( 400זכרים ו 500 -נקבות)
המאפשרי ייצור של עשרות אלפים של נקבות צ'יטרלדה טהורות לזוויג אשר ישמשו
להמשך ההתקדמות לקראת ייצור מסחרי של דגיגים כל זכריים.
ג .קו אימהי מעורב (מכלוא) להתקדמות בשיפור התקשורת הכימית בהכלאות בין מיניות:
בהכלאה חוזרת של זכרי המכלוא לבין נקבות צ'יטרלדה התקבלה אוכלוסיית דגים
מעורבים הנושאים מרכיבים גנטיים של של אמנון ירדן .דגיגים אלו גודלו עד לבגרות
מינית ונבררו מהם הנקבות בלבד (כ 400 -נקבות) אשר נועדו להכלאות עם זכרי ירדן
טהור לזוויג ללימוד הסמן הגנטי לתקשורת כימית בין המינים.
ד .שיפור סמן גנטי המצביע על תקשורת כימית בין מינית לעומת מחסום רבייתי :נעשו
סדרת הטלות קבוצתיות בבריכות פלסטיק בהן האבות היו תמיד זכרי ירדן טהורים
לזוויג ואילו האימהות היו נקבות צ'יטרלדה טהורה לזויג וכן נקבות מעורבות מהקו
האמהי המעורב (מתואר בסעיף ג') .צאצאי ההטלות השונות גודלו בנפרד עד לגודל
המאפשר קביעת התפלגות הזוויגים .במקביל נעשה מעקב אחר קצב הגידול .מהבדיקות
שנעשו עד כה עולה כי הנקבות המעורבות מראות היעדר מחסום רבייתי ובשל כך פוריות
גבוהה משל נקבות הצ'יטרלדה שאינן מעורבות .עם זאת גם בקרב נקבות הצ'יטרלדה
קיימות כאלו שאין להן מחסום רבייתי כלל .נקבות אלו נשמרות בקפידה .דוגמאות
רקמה נלקחו מכל הנקבות .הצלבת נתוני הפוריות יחד עם הניתוח הגנטי ישמש לבניית
סמן גנטי מתקדם לברירת נקבות המתאימות לייצור מסחרי של צאצאים כל זכריים .עם
זאת חשוב לציין כי דגי הצ'יטרלדה המעורבים הראו קצבי גידול נמוכים מאלו הצפויים
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מקו הציטרלדה עצמו וכן מצאצאי ההכלאה בין צ'יטרלדה לירדן .צאצאי ההכלאות בין
אבות ירדן טהור לזויג לבין צ'יטרלדה טהורה לזויג שנעשו עד כה היא כל זכריים.
בצאצאי ההכלאה בין אבות ירדן טהור לזויג לבין אמהות מעורבות שיעור הנקבות בקרב
הצאצאים עלה.
טבלה  :3סיכום הפעילויות ותוצריהן במהלך 2016
יעד
קו אבהי למכלוא כל

שיטות


תוצאות
קו חדש – עמידות לקור  +גידול



זכרי משופר

גרעין אמנון יאור

 400זכרים  500 +נקבות



ברירה עם סמן גנטי



אימון דגיגים



הפעלת סמן גנטי מדגמית לבקרת איכות



גידול עד בגרות מינית



ברירה עם סמן גנטי מתוך אוכ'

(צ'יטרלדה) טהור

עדר קו אבהי.



צ'יטרלדה משופרת

גרעין צ'יט טהור לזויג.
 400זכרים  500 +נקבות

לזוויג

קו אמהי למכלוא כל



הטלות להגדלת אוכלוסיה



אימון דגיגים עד לבגרות מינית



הכלאת זכרי מכלוא (ירדן /צ'יטרלדה)

זכרי משופר





 2אוכלוסיות של הכלאה

כל זכרי עם נקבות מגרעין צ'יטרלדה

חוזרת להמשך ברירה:

טהור לזוויג

אוכלוסייה בוגרת מינית +
אוכלוסייה מגוונת יותר

גידול לבגרות מינית בתנאים מבוקרים

עדיין בגידול

וברירת הנקבות
אוכלוסיית



צ'יטרלדה טהורה

הטלות קבוצתיות בבריכות פלסטיק /



בטון

נקבות בעלות תקשורת
מוגברת

לזוויג  +תקשורת
כימית



ברירת נקבות "תקשורתיות"



צאצאים כל זכריים



איסוף דגיגים אימון וגידול בנפרד



דוגמאות לשיפור סמן גנטי



בדיקה מדגמית של התפלגות הזוויגים



קצב גידול פחות

באוכלוסייה


מעקב אחר קצבי גידול
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סיכום:
 .1ניתן לייצר ולהשתמש בקו האבהי של אמנון ירדן טהור לזויג
 .2ניתן לייצר ולהשתמש בקו אמהי של אמנון צ'טרלדה טהור לזויג – אך יש לצפות לפוריות
נמוכה יחסית בהכלאה זו.
 .3ניתוח גנטי משולב עם נתוני הפוריות בהכלאות הבין מיניות יכול לספק לנו כלי משופר
לברירת נקבות צ'טרלדה טהורות לזויג אשר יטילו בהכלאה עם זכרי ירדן ללא מחסום
רבייתי .כאשר יהיה בידינו כלי זה ניתן יהיה לשפר מאוד את פוריותו של הקו האימהי
לייצור מסחרי של דגיגים כל זכריים.
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