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 .2תקציר
רווחיות ענף גידול הדגים נמצאת בירידה ונעשים מאמצים לשפרה .המזון מהווה חלק
נכבד מעלויות הגידול ( 50%לערך) ולכן נעשה מאמץ למצוא לו תחליף זול .מרבדים
מיקרוביאלים ,אשר ניתן לגדלם בסמיכות למערכות לגידול דגים ולהשתמש בהם כביופילטר
לשפכי הדגים ,מהווים מקור מזון פוטנציאלי .מרבדים מיקרוביאליים מהווים מארג של מיקרו-
אורגניזמים שונים החיים באותה מסה ,תוך כדי קיומן של אינטרקציות רבות ביניהם,
והיוצרים תצורה משוכבת ,כאשר כל שכבה שייכת לקהילת מיקרו-אורגניזמים שונה .צורתו
המשוכבת של המרבד נקבעת על ידי קיומם של גרדיאנטים של אור וחמצן לרוחבו של
המרבד ,כאשר ככל שחודרים לתוך המרבד ,ריכוז החמצן ועוצמת האור פוחתים .אם אכן
ניתן יהיה לייצר מהמרבדים המיקרוביאליים מזון איכותי לדגים ,הדבר יוביל להקטנת עלויות
גידולם .מטרתה של עבודה זו היא לבדוק האם תוספת של מרבדים מיקרוביאלים לחים
לדיאטה של דגי אמנון ,על חשבון האוכל המתועש ,תשמר או אף תשפר את קצב הגידול
שלהם .לצורך כך ,הזנו תשעה דגי אמנון במשקל התחלתי שבין  9.5 -6.5גר' בשלושה
משטרי הזנה :משטר ביקורת אשר הכיל  100%מזון מסחרי ,משטר אשר הכיל  75%מזון
מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי לח ומשטר אשר הכיל  50%מזון מסחרי בתוספת מרבד
מיקרוביאלי לח ,למשך כשלושה חודשים וחצי .כל טיפול כלל  3חזרות -דג אחד לאקווריום.
הדגים נשקלו אחת לשבועיים לערך וכמות המזון אשר ניתנה להם שונתה בהתאם ,על פי
מפתח של  3%ממשקל גופם ,כמנת מזון יומית .בניסוי זה ,נמצא כי העלייה במשקל הדגים
לאורך הניסוי ,כמו גם משקלם הסופי ,לא היה שונה באופן מובהק בשלושת הטיפולים .נמצא
גם כי העלייה במשקל הדגים לאורך הניסוי הייתה ,בקירוב ,ליניארית (קווית) – .R2= 0.986
כמו כן ,ניתן היה לראות כי לא היה הבדל מובהק בין שלושת הטיפולים בקצב הגידול
הליניארי של הדגים .עוד נמצא כי כמות המשקע (הפרשות הדגים ושאריות אוכל) הנוצרת
בתחתית האקווריומים לאורך הזמן ,שונה באופן מהותי בשלושת הטיפולים ,כאשר הכמות
הגדולה ביותר של משקע נוצרה בדיאטה אשר הכילה את כמות המרבד המיקרוביאלי
הגדולה ביותר .נראה אם כך ,כי ניתן להחליף את השימוש במזון מסחרי להאכלת דגי אמנון
במרבד מיקרוביאלי ,באופן חלקי או מלא .עוד נראה ,כי השימוש במרבדים מיקרוביאליים
מעלה את כמות הפסולת במים ,דבר אשר יש לו השלכות הנדסיות .נראה כי חלק מהפסולת
מקורה בכמות מרבד עודפת שניתנה לדגים .יתר על כן ,כיוון שעל פי הספרות נראה כי
הדגים ניזונים באופן יותר יעיל כאשר המרבדים המיקרוביאליים מגודלים באותו מיכל בו הם
גדלים וניזונים ממנו בחופשיות ,יהיה צורך לבצע שינוי במערכת הגידול של המרבדים .גידול
המרבד ביחד עם הדגים והתזונה הישירה שלהם ממנו צפויה גם להקטין את כמות הפסולת
במיכל הגידול.
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 .3מבוא
 -3.1האמנוניים )( (Cichlidaeע"פ חולתא.)2014 ,
 3.1.1סיסטמטיקה
אמנון ,או מושט בערבית ,הוא שם כולל למספר רב של מיני דגים ( )1,300השייכים
למשפחת האמנוניים ,הנמנית על סדרת הדקראיים ( .)Labroideiהאמנוניים מצויים באגמים
ובנהרות חמים באפריקה ,אסיה ודרום ומרכז אמריקה .להלן מתוארים מיני האמנונים
המצויים בישראל וההבחנה ביניהם על פי מס' מאפיינים מורפולוגיים .בגלל חפיפה בין
המינים במאפיינים מסוימים ,ניתן להבדיל ביניהם רק באמצעות מספר מאפיינים:
אמנון הירדן (:)Oreochromis aureus
זיזים על גבי קשת הזימים הראשונה.18-26 :
סנפיר הזנב :ללא פסים שחורים ברורים ,אולם ישנם ריכוזי מלנופורים (תאים המכילים
פיגמנטים) המופיעים לעיתים כפסים צרים; שוליים אדומים.
צבעי חיזור בזכרים :ראש בגוון כחלחל מתכתי; שוליים בצבע אדום עז לסנפיר הגב
והזנב.
אמנון היאור (:)Oreochromis niloticus
 זיזים על גבי קשת הזימים הראשונה.19-25 :
 סנפיר הגב :בעל פסים אנכיים שחורים ברורים בשני הזוויגים.
 צבעי חיזור בזכרים :ראש בגוון ורוד עד אדום; צדי הגוף בהירים ואזור הבטן בהיר עד
ורוד; שוליים אדמדמים לסנפיר הגב והזנב.
אמנון מוזמביק (:)Oreochromis mossambicus
זיזים על גבי קשת הזימים הראשונה.14-20 :
סנפיר הגב :ללא פספוס.
צבעי חיזור בזכרים :ראש שחור בחלקו העליון ,אבל חלקו התחתון הופך לבן .הגוף
והסנפירים שחורים; שוליים בצבע אדום עז לסנפירי הגב ,החזה והשת וגוון אדמדם
בסנפירי החזה .איבר הרבייה הזכרי לבן ובולט על רקע הגוף השחור .במצב רגיעה-
כתמים שחורים בצדי הגוף על רקע אפור.
מאפיין ייחודי למין זה הוא הזדקרות השפה העליונה כלפי מעלה בזכרים בוגרים.
אמנון הגליל (:)Sarotherodon galilaeus
זיזים על גבי קשת הזימים הראשונה.26-29 :
סנפיר הגב :עירום ,פרט לבסיס .לעתים כתמים שחורים.
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צבעי חיזור בזכרים :גוני אפור באזור הגב וכסף באזור הבטן; שוליים ורדרדים לסנפיר
הגב והזנב.
 -3.1.2אנטומיה ומורפולוגיה
האמנונים הם דגים פחוסים דו צדדית ,בעלי יחס גובה לאורך סטנדרטי (אורך ,מקצה
הראש ועד בסיס הזנב וגובה ,מתחתית הבטן ועד קצה הגב) שנע בין  .60% -30%הפה
נמצא בקדמת הראש והלסתות משוננות -השיניים בעלות שתים או שלוש אונות וממוקמות
על גבי השפתיים בשורות או משטחים צפופים .בחלל הלוע ממוקמות עצמות משוננות
המשמשות גם הן לגריסת המזון .לאמנונים איברי חישה מפותחים ,המיוצגים חיצונית על ידי
פתחי נחיריים וקו צד בולט לעין .קו הצד מפוצל ומופרד על ידי שתי שורות קשקשים -קו הצד
העליון נמשך מהראש ועד קרוב לקצה סנפיר הגב ,בעוד קו הצד התחתון מתחיל מתחת
לקצהו האחורי של הקו העליון ונמשך במרכז הגוף עד בסיס הזנב -ראה תמונה מס' .1
תמונה מס'  :1קווי הצד של האמנון.

העיניים גדולות יחסית וממוקמות בצדי הראש .הגוף מכוסה קשקשים עיגוליים ,גדולים
יחסית ,בגב ובצדי הגוף ולעיתים קטנים יותר בחזה ובבטן ,אשר אינם נעקרים בקלות.
הימצאות פתח יחיד בכל נחיר ,וקו צד מפוצל ייחודיים למשפחת האמנוניים ומאפשרים
להבדיל ביניהם לבין משפחות דגים אחרות.
סנפירי הצד והגחון גדולים יחסית וממוקמים בקדמת הגוף ,ומקנים לדג שליטה טובה
בשחייה ובתמרונים .סנפירי הגב ,הגחון והשת מאופיינים על ידי שילוב של קרניים (קוצים)
קשות ורכות ,בעוד בשאר הסנפירים קרניים רכות בלבד (תמונות מס'  1ו.)2 -
צבע הגוף משתנה בין המינים והזוויגים ובמצבים התנהגותיים שונים (כגון חיזור,
הרתעה או פחד) ,ומשמש לתקשורת והכרה בין בני המין ,וכן מקנה מידה מסוימת של
הסוואה .גוני הגוף באמנונים משתנם בין אפור -ירקרק לשחור .לעתים מופיעים כתמים כהים
(פסים) על רקע בהיר יותר ,ואזורים בעלי צבע שונה בשולי סנפירים ובצדי הגוף .צבע הגוף
נובע מהימצאות תערובת של כרומטופורים (תאים המכילים פיגמנטים) בעור ובקשקשים.
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תמונה מס'  :2סנפיר הגב של האמנון :ניתן לראות  12קרניים קשות (קוצים קשים)
בקדמת הסנפיר ו 10 -קרניים רכות (קוצים רכים) באחורי הסנפיר.

האמנונים מאופיינים בדו -צורתיות זוויגית ,אך במידה שונה במינים שונים .ברוב
המינים ,לזכר צבעים עזים יותר מאשר לנקבה (במיוחד בזמן חיזור והטלה) והזכר הבוגר
גדול מהנקבה .מספר גורמים תורמים להבדל בגודל בין הזוויגים :האפקט האנאבולי של
ההורמונים האנדרוגניים ,אי יכולתן של נקבות לאכול במהלך דגירת הביצים בפה (רק במינים
דוגרי -פה) ,הצריכה האנרגטית הגבוהה יותר לייצור ביציות בהשוואה לייצור זרע והחשיבות
של הטריטוריה בתהליך הרבייה ,אשר קרוב לוודאי הקנתה לזכרים גדולים יתרון סלקטיבי
במהלך האבולוציה .הבדל בולט נוסף הוא במבנה ובמראה של איברי הרבייה החיצוניים,
המאפשר הפרדה בין הזוויגים מגיל צעיר יחסית .מאחורי השת בגחון הדגים ממוקם איבר
בדמות פטמה או אצבע (פאפילה) ,המשמש להפרשת שתן בשני הזוויגים ,וכן זרע (בזכרים)
וביצים (בנקבות) בזמן ההטלה ,זוהי הפאפילה האורוגניטאלית .פאפילה זו מחודדת וארוכה
יותר בזכרים בהשוואה לנקבות ,ובקצהה נקב יחיד .בנקבות ,הפאפילה מעוגלת ויש בה שני
פתחים – אחד להפרשת שתן ,הקרוב לקצה ,ופתח נוסף ,דרכו מגיחות החוצה הביצים.
 -3.1.3רבייה וחיזור
הרבייה בדגים התפתחה במהלך האבולוציה לתקופה בשנה בה שרידות הצאצאים
תהיה מרבית מבחינת התנאים החיצוניים כמו טמפרטורה ,מזון זמין ומיעוט טורפים .על מנת
לאפשר מצב כזה התפתח בדגים ,כמו גם ביצורים חיים אחרים ,מנגנון פיזיולוגי המזהה תנאי
סביבה חיצוניים ומצב אנרגטי פנימי המתאם ומעורר את בלוטות המין לפעולה .מנגנון זה
הוא הציר האנדוקריני הכולל את מערכת העצבים המרכזית (המוח) ,בלוטת ההיפופיזה,
הכבד והגונדות וכן את ההורמונים המופרשים על ידם .האמנונים מקיימים מחזורי רבייה
אחדים בעונה ובכל תטולה מספר הביצים הוא קטן ביחס לדגי -גרם אחרים .הביצים ,הפגיות
והדגיגים נשמרים על ידי ההורים בפיהם ובכך מעלים את הסיכוי לשרידותם של הצאצאים,
עד להתבגרות מינית.
דגי האמנון מתרבים במעין "משפחה" ,המורכבת מזכר דומיננטי ומספר נקבות .זמן רב
לפני ההפריה ,חופרים הזכרים "קן" בתחתית האקווריום/מקור המים ומתקשטים בצבעי
חיזור אופייניים .לפני ההפריה ,מקיימים הזוויגים טקס חיזור הנמשך מספר דקות ,הכולל
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רדיפת הזכר אחרי הנקבה ,הגבלתה לאזור הקן והרעדה מהירה של הסנפירים .הנקבה,
מצדה ,מרעידה גם היא את הסנפירים ,הפאפילה שלה מתחילה גם היא לרעוד ולהאדים,
ושני בני הזוג שוחים שחיית ראווה לאורך האקווריום/מקור המים ,המסתיימת בהטלת כ-
 200ביצים בקרבת הקן ,אשר מיד אחריה שופך הזכר את זרעו בקרבתן .תהליך זה חוזר על
עצמו מספר פעמים עד השלמת ההטלה .הנקבה תישא בפיה את הביצים המופרות והפגיות
בשלב הראשון או את הדגיגים הצעירים בשלב השני ,במשך שבועיים .גם לאחר הבקיעה,
בשעת סכנה ,נמלטים הדגיגים הצעירים אל תוך חלל הפה של אחד מההורים .במהלך
תקופה זו אין הנקבה ניזונה ומחזור ההטלה הבא מתעכב .לאחר מספר שבועות ,מתנתק
הקשר בין ההורים לבין להקת הצאצאים ,והאמנונים הצעירים עוזבים את הוריהם ומתפזרים
בסביבה ,בעוד בני הזוג נערכים להטלה נוספת .בטבע ,בעונת הקיץ ,הזכר תוחם לעצמו
טריטוריה קטנה במים רדודים ומגרש ממנה זכרים אחרים .בעונה זו ,צבע וקישוטי הזכר
נעשים בולטים ,בניגוד לנקבה אשר נראית כרגיל – בעלת צבע וקישוטים דהויים.
 -3.1.4תזונה ומבנה מערכת העיכול
המזון האופייני של אמנונים בוגרים הוא חומר צמחי ו/או חומרי רקב (דטריטוס) ממקור
צמחי .אצות פיטופלנקטוניות ,אצות הגדלות בקרקעית מקור המים ,צמחים עילאיים ופריפיטון
(אצות וחד תאיים היוצרים קרום אורגני על מצע) משמשים כמזון לכל המינים ,במידה רבה או
מועטה .על אף שאמנונים ניזונים ע"י סינון אצות זעירות בצעירותם ,בבגרותם הם עושים זאת
רק לעיתים רחוקות .עם זאת ,חשוב לציין כי לאמנונים גמישות תזונתית גבוהה ,והם
מסתגלים לשונּות העונתית במזונם הטבעי ,כך שבהיעדר מזון מועדף ,יעברו למזונות
אחרים .בטבע ניתן למצוא מגוון של התאמות במבנה הפה והשיניים של אמנונים למזונם.
במשפחת האמנוניים שלוש שיטות עיקרית לתפיסת המזון :שאיבה – שבה המזון
נשאב אל חלל הפה בעוד הדג נייח ,סינון – הדג שוחה בפה פעור וקולט מזון המצוי במים,
ונשיכה – שימוש בשינון שעל גבי הלסתות לשם תפיסת המזון .על אף שכל השיטות הללו
מוכרות באמנונים ,התאמות מורפולוגיות מסוימות לשיטה זו או אחרת אינן שכיחות .במינים
דוגרי -פה אין כמעט שונות בצורת הראש או חלל הפה .במינים שאינם דוגרי -פה ,המזון
הנאסף בסינון ובנשיכה נתפס באמצעות מסננת קשתות הזימים וחוטי ריר המופרשים
מתאים מיוחדים המצויים בהן .בניגוד לבע"ח אחרים ,הריר אינו מכיל אנזימי עיכול ומטרתו
לכידת המזון בלבד .האכילה מבוצעת תוך נשיכה וגירוד ,ומסתייעת בשיניים הממוקמות
בקדמת הלסתות באחת עד חמש שורות .משנכנס החומר לחלל הפה ,הוא עובר מיון ,אשר
לאחריו הוא מועבר לבית הבליעה או נפלט החוצה .המזון המרוסק מועבר לאחר מכן מהלוע
אל הושט .לאמנונים ושט קצר ,המוביל לקיבה דמוית שק .עם הגעתו של המזון לקיבה,
בלוטות הנמצאות בה מפרישות חומצה שמטרתה לסייע בפירוקו הכימי של המזון .שריר
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סוגר מפריד בין הקיבה לבין מעי ארוך ומפותל ,האופייני לאוכלי צמחים .אורכו דומה בין
המינים ,למרות השוני אשר הם מציגים בהרגלי האכילה.
 -3.1.5סביבת הגידול ואקולוגיה
אמנונים נחשבים כעמידים ביותר לשינוי בגורמי הסביבה שלהם כגון המליחות ,ריכוז
האמוניה ,רמות החמצן המומס וטמפ' המים .יכולת זו עושה אותם ליותר עמידים ממרבית
מיני הדגים בחקלאות המים ,אך גידולם ושרידותם מוגבלים ע"י טמפ' מים נמוכה.
טמפ' המים
למרות עמידותם ,הטמפ' היא מהחשובים שבין הגורמים המשפיעים על הגדילה,
הרבייה ,הפיזיולוגיה וחילוף החומרים של האמנונים .בשל מוצאם הטרופי ,הם דגים אוהבי
חום ,אך ביכולתם להסתגל לתחום רחב יחסית של טמפ' מים .מיני אמנונים נבדלים זה מזה
בעמידותם לקור ולרמה גבוהה של מליחות במים ,הגם שלגיל /גודל הדג השפעה על
העמידות .תחום הטמפ' המועדף לגידול אמנונים הוא  25-35מ"צ ,מה שאומר כי טמפ' המים
היא הגורם המגביל העיקרי בגידול אמנונים באזורים ממוזגים וסוב -טרופיים ,המאופיינים
בתנודות עונתיות חזקות בטמפ' המים .האמנון הנפוץ ביותר בגידול חקלאי בארץ הוא מכלוא
בין אמנון הירדן לאמנון היאור ,וזאת בשל סף טמפ' תחתון של כ 10 -מ"צ ,המתאים לחורפים
הקרים .להבדלי טמפ' השפעה ניכרת על הגדילה וההזנה .נמצא כי בטמפ' קיצוניות ,גם
בתוך התחום המיטבי ,נפגעו גדילת והזנת האמנונים .טמפ' המים משפיעה גם על
ההתפתחות העוברית ועל ההתמיינות לזוויגים .טמפ' גבוהות מגבילות גדילת עוברים
וגורמות לעיוותים בגופם .חשיפה לטמפ' נמוכות אחרי גיל  10ימים מעלה שכיחות נקבות,
ואילו טמפ' גבוהות מעלות שכיחות זכרים.
מליחות ,חומציות וריכוז צורוני חנקן במים
מרבית מיני האמנונים חיים כיום במים מתוקים ,אך מוצאם האבולוציוני הוא ממין
קדמון ימי .הודות לכך מצטיינים האמנונים ביכולת להתאים עצמם לטווח רחב של מליחויות.
העמידות למליחות תלויה במין האמנון ,גודל הדג ,משטר האקלום וגורמי סביבה אחרים.
אמנונים גדלים היטב במים ניטרליים או מעט בסיסיים .כמובן שהם עמידים לתנודות יומיות
בחומציות המים הנגרמות כתוצאה מהפעילות הפוטוסינתטית של האצות במים .מרבית
הפסולת החנקנית של הדגים מופרשת דרך הזימים כאמוניה ,וזו נמצאת במים בצורה בלתי
מיוננת ,הרעילה לדגים ,ובצורת יון האמוניום ,אשר אינו רעיל .שיווי המשקל בין שתי הצורות
תלוי בריכוזי החמצן ודו -תחמוצת הפחמן המומסים במים ,ובחומציות המים .רעילות
האמוניה עולה עם העליה ברמת החמצן ,והירידה ברמת דו -תחמוצת הפחמן ,הגורמים
לירידה בחומציות המים (עליה ב .)pH -הרעילות מושפעת גם מגורמים אחרים המביאים
לירידה בחומציות המים ומשך החשיפה .בחשיפת אמנונים לאמוניה ,יורד מספר הכדוריות
האדומות בדמם ונגרמת להם אנמיה .ניטריט הינו תוצר חמצון של אמוניה הנעשה על ידי
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חיידקי ניטריפיקציה ,הגדלים בקרקעית הבריכה ועל גבי חלקיקי חומר אורגני המרחפים
במים .חיידקים אלה מחמצנים בשלב הראשון את האמוניה לניטריט ולאחר מכן את הניטריט
לניטרט .רעילות הניטרט לאמנונים נמוכה יחסית ,אולם חשיפה ממושכת לרמות גבוהות שלו
עלולה לפגוע במערכת החיסונית שלהם ולגרום לתמותה .הניטריט רעיל מאד לדגים ,כולל
לאמנונים ,בשל הפגיעה שלו במערכות פיזיולוגיות ובגידול.
 -3.1.6גידול אמנונים בעולם ובארץ
העדויות המוקדמות ביותר לקשר בין האדם לדגים הוא עצמות שנמצאו באתרי יישוב
פרה -היסטוריים באפריקה ,המעידים על כך שאמנונים היוו מרכיב במזונו של האדם כבר
בחברות המוקדמות של ציידים -לקטים.
הדיווחים המוקדמים ביותר על ניסיונות לגדל אמנונים באפריקה הם משנות ה 20 -וה-
 30של המאה העשרים ,ובדרום מזרח אסיה מתקופת מלה"ע השנייה ואילך .בשנות ה50 -
וה 60 -נעשו מאמצים להרחיב את גידול האמנונים במדינות שונות ,אולם בעיות הקשורות
ברבייה בלתי מבוקרת גרמו לכישלונם .באסיה ובישראל עסקו המגדלים בעיקר באיתור
המינים המתאימים ביותר לגידול ,בלימוד הגנטיקה והביולוגיה של האמנונים ובהכנסת
ממשקי גידול מודרניים .כל אלה הפכו את האמנונים לדגים המרכזיים ביותר במדגה העולמי
במים מתוקים .היישום המוקדם ביותר של גנטיקה בגידול אמנונים היה ,קרוב לוודאי,
ההכלאה בין נקבות אמנון מוזמביק לזכרי אמנון מזנזיבר ,המכונה כיום אמנון הורנורום.
הדגיגים שהתקבלו מהכלאה זו היו כולם זכרים .בעקבות ממצא זה ,החל מחקר הנמשך עד
ימינו העוסק בהכלאות בין מיני אמנונים ,לימוד הבסיס הגנטי להתמיינות לזוויגים בהם,
ובשיטות לפיקוח על הרבייה ועל יחס הזוויגים.
בישראל נמצאים באופן טבעי ארבעה מיני אמנונים -אמנון הירדן ,אמנון היאור ואמנון
הגליל ,שלהם ערך מסחרי ,והאמנון המצוי ,אשר הוא חסר ערך מסחרי ומהווה מטרד
בבריכות .במשך השנים הובאו ארצה מינים נוספים לצורכי מחקר וגידול .גידול האמנונים
בישראל החל בשנות ה 60-של המאה העשרים ,כאשר עד אז התייחסו המגדלים אל
האמנונים שחדרו לבריכות כאל מטרד ,והשלל היה זניח .פיתוח ממשק לייצור דגיגי אמנון
כל -זכריים – בתחילה על ידי מיון ידני על פי סימני הזוויג המשניים ובהמשך על ידי יצירת
מכלוא כל -זכרי בין נקבות אמנון היאור וזכרי אמנון הירדן ,היווה פריצת דרך ,אשר
בעקבותיה התרחב ייצור האמנון בישראל במהירות.
הייצור העולמי ,כמו גם הישראלי ,של אמנונים נמצא במגמת עלייה מזה שני עשורים.
מגמה זו צפויה להימשך עם כניסת יצרנים חדשים למעגל הייצור ועם המשך הפיתוח של
זנים משובחים והתרחבות השימוש בהם .איכותו וטעמו העדין של בשר האמנון הפכו אותו
למוצר מבוקש וייצואו לארה"ב ולמערב אירופה נמצא גם הוא בגידול מתמיד.
 -3.1.7מערכות מדגה לגידול דגי אמנון
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התאמת האמנונים לגידול במגוון מערכות גידול ותנאי סביבה נובעת מהקלות בה הם
מתרבים בשבי (בעיקר אמנון היאור) ,ומעמידותם בטבע לטווח רחב מאד תנאי סביבה( -ראה
סעיפים  3.1.5ו .)3.1.6 -ניתן ,אם כן ,לגדל אמנונים במגוון רחב של שיטות גידול ,החל
בשיטות אקסטנסיביות ,בהשקעה מזערית ,בבריכות עפר ,כאשר התשומות השוטפות זולות
ומשך הזמן להחזרת ההשקעה הוא עד חמש שנים -ראה תמונה מס'  ,3ועד לשיטות סופר-
אינטנסיביות ,במבנה או בחממה -ראה תמונה מס'  ,2כשמשך הזמן להחזר ההשקעה יכול
להגיע לעשר שנים .תשומות הגידול באחרונות הן גם סופר – יקרות :צפיפות אוכלוסיה
גבוהה ,שימוש במזון מלא ואיכותי ושמירה על איכות המים ורמת החמצן המומס בהם על ידי
מחזורם דרך מסננים ואוורור .רוב מערכות הגידול נמצאות בין שני קטבים אלה ,בקטגוריה
של גידול אינטנסיבי למחצה ( – )semi- intensive cultureגידול בבריכות עפר בהן מועשר
מארג המזון גם על ידי זיבול ודישון וגם על ידי הוספת מזון באיכות משתנה .זוהי דרך לייצור
דגים בעלות נמוכה יחסית ,המאפשרת אספקת חלבון מן החי גם בארצות מתפתחות ,בהן
מזון מלאכותי אינו זמין או יקר מדי .גידול אמנונים במערכות כאלה מנצל את העובדה כי הם
מסוגלים מטבעם להיזון על הרמות הטרופיות הנמוכות של מארג המזון (אצות וצמחי מים),
כלומר ,יצרנים ראשוניים המצויים בשפע ומהווים את בסיס הפירמידה של מארג המזון
הטבעי .התפוקה במערכות אקסטנסיביות או אינטנסיביות למחצה נמוכה בדרך כלל מזו
שבמערכות אינטנסיביות ,עקב צפיפות דגים נמוכה יותר .בהתחשב ביחס שבין התפוקה
לתשומה (הכנסה לעומת השקעה) ,גידול אינטנסיבי למחצה קל ונוח יותר ליישום ועשוי
להיות רווחי יותר למגדלים קטנים בהשוואה לגידול אינטנסיבי .שיטות גידול אמנונים בעולם
נחלקות בין גידול בטכנולוגיות פשוטות ,הנפוץ באסיה ,לבין גידול עתיר טכנולוגיה ותשומות
הנפוץ בעולם המפותח ומתבסס על האיכות הגבוהה של הדג ומחירו .עקב עלויות הייצור
הגבוהות של דגים (כולל אמנונים) במערכות אינטנסיביות ,מחירי אמנונים בעולם גבוהים
ביחס לאלה של עופות ומקורות אחרים של חלבון מן החי ,דבר המקשה על הרחבת השוק.
כאמור ,אחת השיטות לגדל את האמנונים במערכות חצי אינטנסיביות היא הגברת
מארג המזון בבריכה על ידי זיבול ודישון .שיטה זו ,המשפרת את מארג המזון עליו גדלים
דגים צמחוניים ואוכלי -כל ,היא פשוטה וזולה ,ומבוססת על דישון מינרלי והכנסת מצעים
קשים ,המאפשרים גדילת יצורים אוטוטרופיים והטרוטרופיים צמודי מצע המוכרים כפריפיטון.
שיטה זו מוכרת מזה שנים במערב אפריקה ונוסתה במידה ניכרת של הצלחה באסיה.
פריפיטון יכול להיות תחליף חלקי או מלא להזנה מוספת ,ובכך להוזיל את עלויות הייצור.
התפוקה המתקבלת מגידול אמנונים בבריכות מדושנות או מזובלות בלבד ,ללא הזנה
מוספת ,היא מוגבלת .בממשקים המיטביים מגיעים אמנונים למשקל  200-250גר' בחמישה
חודשים .מעבר למשקל זה יורד קצב הגדילה במידה ניכרת ,קרוב לוודאי משום שהדגים
הגדולים יותר אינם נהנים מתזונה מספקת שתתמוך בגדילה מהירה יותר ,כאשר הם ניזונים
מפלנקטון בלבד .ניתן להגיע לאמנונים גדולים בהרבה ( 400-500גר') על ידי הזנתם במזון
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מלאכותי ,אולם בשווקים רבים מחירי האמנונים אינם גבוהים מספיק על מנת לכסות את
עלות המזון.
תמונה מס'  :2מערכת גידול אינטנסיבית .ניתן לראות את ה"חמצניות" המערבלות את
המים והאוויר במהירות גבוהה ,ובכך מספקות חמצן למים (שיטת התרחיף
הפעיל).

תמונה מס'  :3גידול דגים במאגר מים בבית שאן

 -3.2הזנת דגים (כהנא ובן יאיר)1995 ,
מזונם של הדגים ,כמו זה של כל היצורים ההטרוטרופיים ,הניזונים מפחמן אורגני
(להבדיל מהצמחים האוטוטרופיים הניזונים מפחמן אנאורגני -ה ,)CO2 -כולל מס' מרכיבים
מרכזיים הנקראים אבות המזון ,אשר יפורטו להלן בקיצור יחסי.
 3.2.1פחמימות
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השם "פחמימה" מקורו מצירוף שמן של האטומים הבונים אותה -פחמן ומימן בתוספת
של חמצן .הפחמימות נפוצות מאוד בטבע ומצויות בעיקר בצמחים ,כ 60-70%-מהביומסה
שלהם הן פחמימות .לעומת הצמחים ,אחוז הפחמימות בבעלי החיים קטן בהרבה ,כ1% -
מהביומסה .למרות אחוז נמוך זה ,יש צורך בכמות גדולה יחסית של פחמימות במזונם של
בעלי החיים .צורך זה נובע מחשיבותן הגדולה ביותר של הפחמימות לגוף:
א .הפחמימות הן מקור האנרגיה הזמין העיקרי בבעלי החיים .מלאי הפחמימות בגוף בעל
החיים מספיק ליום אחד בלבד ,על כן ישנה חשיבות גדולה ביותר להספקה רציפה של
פחמימות לגוף באמצעות המזון.
ב .הפחמימות הינן מרכיב הכרחי בחומרים חיוניים לגוף .לעיתים ובעת הצורך מתקשרות
הפחמימות עם ליפידים או חלבונים ליצירתם של אותם חומרים חיוניים ,למשל:
פחמימות מסוג ריבוז או דיאוקסיריבוז המשמשות כחלק ממבנה חומצות הגרעיןDNA -
ו.RNA -
ג.

בצמחים ,הפחמימות בונות את דפנות התאים המהוות את המרכיב בדיאטה הנקרא
"סיבים תזונתיים" .מרכיב זה במזון מסייע בתהליך העיכול ובמניעת מחלות תזונתיות
שונות.
את הפחמימות מחלקים לשלוש קבוצות עיקריות )1( :חד-סוכרים )2( ,דו-סוכרים)3( ,

רב סוכרים.
חד-סוכרים -החד-סוכרים הם יחידות הבסיס של הפחמימות והם מורכבים מ 4-8 -אטומי
פחמן .חלק מאטומי הפחמן מסודרים בצורת "טבעת" ושאר אטומי הפחמן במולקולה קשורים
אל האטומים שיוצרים את ה"טבעת" .צורתה של ה"טבעת" הוא מחומש או משושה .לחד
הסוכרים מבנה גבישי ,יש להם טעם מתוק והם מסיסים במים בזכות המבנה העשיר בחמצן
ומימן שלהם ( .)HOבקבוצת החד-סוכרים ניתן להבחין בשלושה חד-סוכרים בעלי חשיבות
תזונתית השונים ביניהם בסידור האטומים במולקולה:
א .גלוקוז (סוכר ענבים) -מבין החד-סוכרים ,גלוקוז הוא הנפוץ ביותר .הוא נוצר בטבע
בתהליך הפוטוסינתזה בצמחים .הגלוקוז מצוי בדבש ובסוגי פירות שונים ,אך בעיקר
בענבים ,תאנים ותמרים .מולקולות הגלוקוז מהוות אבן בניין לדו-סוכרים ולרב-סוכרים
רבים בגוף -ראה בהמשך .הגלוקוז מהווה אחד משני מקורות האנרגיה היחידים לתאי
הגוף ,נוסף על ה ,ATP -ועל כן חשיבותו כה גדולה .ישנם אפילו תאים במערכת
העצבים שמקור האנרגיה היחיד שלהם הוא הגלוקוז .על כן ,מחסור בגלוקוז עלול
לגרום לפגיעה במערכת העצבים ובמוח ואף למוות תוך דקות ספורות.
ב .גלקטוז -הגלקטוז הוא חד-סוכר שמקורו היחיד הוא בחלב היונקים ,שם הוא משמש
כמרכיב של סוכר החלב (לקטוז).
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ג.

פרוקטוז -הפרוקטוז הוא הסוכר המתוק ביותר מבין כל סוגי מולקולות הסוכר (פי 1.5
מהסוכרוז) .הוא מצוי בדבש ,פירות ,ירקות וצוף פרחים .זהו סוכר הבנוי מחמשה אטומי
פחמן ולא שישה כמו הגלוקוז למשל.
לרוב האורגניזמים בטבע יש אנזימים ההופכים את מולקולות הגלקטוז והפרוקטוז

לגלוקוז על מנת שהגוף יוכל להשתמש בהם כמקור אנרגיה לתאים.
דו-סוכרים :מולקולות הדו-סוכרים בנויות משתי מולקולות מחוברות של חד-סוכר .בכל
אורגניזם מתבצעים ,בהתאם לצרכי הגוף ,שני תהליכים מנוגדים -פירוק מולקולת הדו סוכר
לחד סוכר ותהליך הרכבת דו סוכר או רב סוכר ממולקולות של חד סוכר .שני תהליכים אלו
מבוצעים בעזרת אנזימים ראה איור מס'  .1תהליכים אלה מתבצעים בשני מצבים מנוגדים-
יצירת דו/רב סוכר במצב של עודף סוכר או פירוק דו/רב סוכר במצב של חוסר בסוכר .-בטבע
ישנם סוגים רבים של מולקולות דו-סוכרים .לכל מולקולות אלה יש טעם מתוק וכולן ,כמו
החד-סוכרים ,נמסות במים:
א .סוכרוז -הדו-סוכר הנפוץ ביותר -משמש להמתקת משקאות ומאכלים .מקורו של
הסוכרוז הוא בצמחים אוגרי סוכר כמו קנה סוכר וסלק סוכר .הוא בנוי ממולקולת גלוקוז
ומולקולת פרוקטוז המתקשרות בניהן.
ב .מלטוז -מצוי במספר סוגים של זרעים נובטים .הוא נוצר מהתקשרות של שתי מולקולות
גלוקוז -ראה איור מס' .1
ג.

לקטוז -הלקטוז הוא סוכר החלב והחלב הוא המקור היחיד לדו-סוכר זה ,עקב יכולתה
הבלעדית של בלוטת החלב ביונקים ליצרה .הלקטוז בנוי מהתקשרות של גלוקוז
וגלקטוז.
איור מס'  -1פירוק והרכבה של מולקולת דו-סוכר ,המלטוז.

רב-סוכרים :הרב סוכרים נוצרים מהתקשרות (פולימריזציה) של מספר רב של מולקולות חד-
סוכרים .כמעט וכל מולקולות הרב-סוכר בנויות מממספר רב של החד-סוכר גלוקוז בלבד.
עקב גודלן הרב ,מולקולות הרב-סוכרים אינן מסיסות במים למרות אטומי החמצן ( )Oוהמימן
( )Hהרבים שקיימים בהם .למולקולות הרב-סוכרים תכונה מיוחדת של ספיחת מים.
מולקולות המים נקשרות אל אטומי החמצן המחברים את מולקולות החד-סוכר בקשרי מימן
וכך גורמות למולקולה לתפוח ולא להתפרק .הסוגים הנפוצים ביותר של מולקולות הרב-
סוכרים הן:
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א .עמילן -פולימר (חומר המורכב מהרבה יחידות בסיס זהות) המורכב מאלפי מולקולות
גלוקוז הקשורות ביניהן בקשר גליקוזידי .הקשר מתבצע בין פחמנים מספר  1ו4 -
בשתי מולקולות גלוקוז סמוכות .כאשר ישנן ההסתעפויות במולקולה ,הקשר הפעם הוא
בין פחמן  1לפחמן  6במולקולה הסמוכה .הקשרים בין מולקולות הגלוקוז השכנות
בעמילן הם מסוג אלפא ,שניתנים לפירוק על ידי אנזימי העיכול בבעלי חיים לא מעלי
גרה .כיוון שהעמילן הינו בלתי מסיס במים הוא משמש כחומר תשמורת בצמחים .בעת
הכנת כופתיות המזון לדגים ,החום הופך את העמילן לדביק ובמצב זה הוא מהווה
מרכיב בקשירת מרכיבי המזון והפיכתן ליציבות ועמידות.
ב.

גליקוגן -דומה במבנהו לעמילן אבל הוא בעל הסתעפויות רבות הרבה יותר ומכיל
כמות גדולה בהרבה של מולקולות גלוקוז .הגליקוגן משמש כחומר תשמורת בבעלי
חיים .הוא מרוכז בעיקר באיברים הצורכים אנרגיה רבה כמו הכבד והשרירים ומשמש
כמקור לסוכר זמין בעת הצורך.

ג.

תאית (צלולוזה) -בשונה מהעמילן והגליקוגן ,היא אינה משמשת כחומר תשמורת
לאנרגיה בגוף ,אלא כחומר מבנה בתאים צמחיים ובתאי חיידקים .התאית בונה את
דופן התא בצמחים ואצות והיא התרכובת הפחמנית הנפוצה ביותר בביוספרה -כ50%-
מתכולת הפחמן בביוספירה מקורה בתאית .התאית בנויה מ 4000-5000-מולקולות
גלוקוז בלתי מסועפות .עקב השוני בקשר הכימי שבין מולקולות הגלוקוז בתאית (קשר
גליקוזידי מסוג ביטא) ,לעומת הקשר בעמילן ובגליקוגן (קשר גליקוזידי מסוג אלפא),
צורת מולקולת התאית היא ארוכה ואינה מסתלסלת (מולקולה קווית) .הקשר
הגליקוזידי מסוג ביטא מתפרק רק על ידי בקטריות מסוימות המכילות את האנזימים
המסוגלים לפרק קשר זה .בקטריות אלה מאכלסות את קיבתם של מעלי הגרה
והטרמיטים שהם היחידים המסוגלים לעכל את התאית ורק עבורם לתאית יש ערך
תזונתי.

 3.2.2שומנים
השומנים ,או בשפה המדעית -ליפידים ,הם תרכובות פחמן השונות זו מזו במבנה
הכימי שלהן אך חולקות תכונה אחת משותפת -אי המסיסות במים .כל מולקולות הליפידים
אינן מסיסות במים ,אלא רק בממסים אורגניים כמו אתר ובנזן .את הליפידים נהוג למיין
לשלוש קבוצות עיקריות -טריגליצרידים ,פוספוליפידים וסטרואידים.
 .1טריגליצרידים :הטריגליצרידים הם המצויים ביותר מבין קבוצות הליפידים .אלו הם
למעשה השומנים ( )fatsוהשמנים ( .)oilsהטריגליצרידים הם פולימרים הבנויים משלוש
חומצות שומניות ,לעיתים הדומות ולעיתים השונות זו מזו ,הקשורות למולקולת אחת
של כוהל (גליצרול) .פולימרי הטריגליצרידים מורכבים משלושה יסודות בלבד -פחמן
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( ,)Cחמצן ( )Oומימן ( .)Hכל טריגליצריד בנוי משני חלקים -הגליצרול והחומצות
השומניות:
א .הגליצרול -למולקולת הגליצרול של שלוש נקודות קשירה ,אחת לכל אחת משלוש
החומצות השומניות .בכל אחת מנקודות אלה ישנה קבוצת הידרוקסיל.OH -
ב .החומצות השומניות -כל חומצה שומנית בנויה משרשרת של אטומי פחמן,
אליהם נקשרים אטומי המימן .בקצה כל חומצה שומנית ,מצויה קבוצת
הקרבוקסיל COOH -היא המקנה למולקולה את חומציותה .קישור חומצת
השומן לגליצרול נעשה דרך קבוצה זו.
 .2פוספוליפידים :שומנים הדומים מאוד במבנם הכימי לטריגליצרידים אך שלא כמותם,
חומצת שומן אחת מתוך השלוש הוחלפה בתרכובת זרחנית -פוספט ,ועל כן שם
המולקולה -פוספוליפיד .את הפוספוליפידים ניתן למצוא בבעלי החיים בקרומי
(ממברנות) התא .הודות לקבוצת הפוספט ,לפוספולידים יש תכונה מיוחדת :צד אחד
של המולקולה" ,הראש" -המכיל את התרכובת הזרחנית ,הינו הידרופילי ("אוהב מים"),
והצד השני" -הזנבות" -המורכבים משתי החומצות השומניות ,הינו הידרופובי ("שונא
מים") .תכונה מיוחדת זו מאפשרת למולקולות הפוספוליפידיות להוות את המרכיב
העיקרי בקרומי התא .ממברנת התא מורכת משתי שכבות ( )bi-layerשל פוספוליפידים
במבנה "זנב-זנב" כך שהחלק ההידרופילי "הראש" של כל שכבה פונה לתוך התא
והחוצה והחלק ההידרופובי מרכיב את מרכז הממברנה ויוצר את החיץ בין הסביבה
הפנימית של התא והסביבה החיצונית .את הקרום הפוספוליפידי של התא חוצים
חלבונים ייחודיים המתווכים בין פנים התא לחלקו החיצוני על מנת שיוכל לבצע את
פעולות החיים עליהן הוא אחראי.
סטרואידים -תיאור כללי בן  3-4משפטים
דג האמנון זקוק לשומן במזונו כמקור לאנרגיה ולחומצות שומן חיוניות .הדג זקוק
בגדילתו בעיקר לחומצות שומן מסדרת אומגה –  ,6ולמעט מסדרת אומגה –  .3בניגוד למיני
דגים אחרים ,האמנון אינו מסוגל לנצל רמות גבוהות של שומן במזונו .על כן ,מזונות האמנון
מאופיינים בתכולת שומן נמוכה יחסית.
 3.2.3חלבונים
החלבון הוא המרכיב החשוב ביותר בגוף האורגניזם ועל כן שמו המדעי -פרוטאין
(ביוונית :פרוטוס -ראשון) .החלבונים נמצאים בכל תא בבעלי החיים ובצמחים ומשמשים
כמרכיב העיקרי של הרקמות -הם מהווים כ 50%-מהחומר היבש בקרומי התאים ,בעור,
בשרירים ,בנוצות ואף בנוזלי הגוף ו 100% -מהחומר היבש בשיער ובציפורניים .ניתן לחלק
את החלבונים ל 7-קבוצות שונות על פי פעילותם הביולוגית בגוף:
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 .1חלבונים מבניים -חלבונים המשמשים במבנה התאים והאברונים בתאים .לדוגמא:
קרטין בשערות ובציפורניים ,קולגן בעור בעלי החיים.
 .2אנזימים -חלבונים הפועלים כזרזים ביולוגיים.
 .3חלבונים מתכווצים -חלבונים הנמצאים בתאי שריר .לדוגמא :אקטין ומיוזין.
 .4חלבוני הובלה -חלבונים המובילים חומרים אחרים בגוף .לדוגמא :המוגלובין בתאי הדם
האדומים שבדם.
 .5חלבוני הגנה -חלבונים המשמשים כנוגדנים במערכת החיסון
 .6הורמונים חלבוניים -חלבונים המשמשים כהורמונים בגוף .לדוגמא :אינסולין המשמש
לוויסות רמת הסוכר בדם.
 .7חלבונים נשאים -חלבונים הנמצאים בקרומי התאים בגוף על מנת לאפשר לחומרים
לעבור דרכם ולהיכנס אל תוך התא.
בנוסף לפעולות אלה של החלבונים ,לעיתים יש להם תפקיד משנה .בעת הצורך יכול
הגוף להפוך את החלבון לגלוקוז או שומן ולהשתמש בו כמקור לאנרגיה.
כל החלבונים הקיימים ,בכל סוגי האורגניזמים על פני כדור הארץ ,בנויים מחומצות
אמיניות .כיום ידועות כ 20-חומצות אמיניות שונות שמהוות את "אבני הבניין" לכל החלבונים.
כל החומצות האמיניות בטבע בנויות מהיסודות פחמן ,מימן ,חנקן וחמצן ,ולעיתים אף
גופרית .לכל החומצות האמיניות מבנה דומה המכיל בתוכו חלק אחד השונה בין החומצות.
בכל חומצה אמינית גרעין פחמימני .במולקולות החלבון קיימות עשרות ,מאות ואף אלפים של
חומצות אמיניות.
כמות החלבון ואיכותו במנת ההזנה הם גורמים משמעותיים בהתפתחות הדג .בשלבי
הגידול המוקדמים ,ישנה חשיבות מכרעת לספק לדגים כמות גבוהה של חלבון איכותי ,אשר
מתעכל בקלות יחסית .חשיבותה של דרישה תזונתית זו פוחתת עם העלייה במשקל.
במזונות המיועדים לשלבי הגידול המוקדמים ,תכולת החלבון נעה בין  40%ל ,50% -ויורדת
על לכדי  25%במזון המיועד לפיטום.
 3.2.4וויטמינים
הוויטמינים הם חומרים אורגניים אותם צורך הגוף בכמויות קטנות אך בניגוד
לחלבונים ,השומנים והפחמימות ,הם אינם מספקים אנרגיה או בונים את הגוף .נוכחותם
בגוף האורגניזם חשובה ביותר למהלך התקין של מרבית תהליכי החיים בגוף .חשיבות של
הוויטמינים גדולה אף יותר באשר את רובם אין האורגניזמים יודעים לייצר בעצמם ולכן
עליהם לצרוך אותם דרך המזון אותו הם אוכלים .למרות חשיבותם הרבה לגוף ,ריכוזם של
הוויטמינים בגוף נמוך מאד וכך הוא אמור להיות -רמות גבוהות של הוויטמינים לא מבטיחות
כלל תפקוד טוב יותר של הגוף ,לפעמים ההיפך .אולם כאשר ישנו מחסור בוויטמין כל שהוא,
האורגניזם מפתח מחלות חסר .לכל וויטמין קיימת מחלת החסר האופיינית לו ,ועל פי סוג
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מחלת החסר ניתן לגלות איזה וויטמין נמצא בחסר .אם המחסור בוויטמינים חמור במיוחד,
הדבר יכול ל הוליך למוות .כיום כבר ידוע כי אותו הוויטמין נצרך ברמות שונות בבעלי חיים
שונים .נהוג לחלקם לשתי קבוצות:
 .1וויטמינים הנמסים בשומן :בקובצה זו נמנים הוויטמינים  .K, E, D, Aוויטמינים אלו
נספגים ומועברים אל הדם באמצעות השומנים בהם הם נמסים .וויטמינים אלה נאגרים
בגוף בכמויות יחסית גדולות ביחד עם השומנים .בקבוצת וויטמינים זו הגוף יכול
להשתמש בכל רגע נתון ועל כן מצב של מחסור בוויטמינים אלו כמעט ולא קיים.
 .2וויטמינים הנמסים במים -בקבוצה זו נמנים וויטמינים מקבוצת  Bוהוויטמין  .Cוויטמינים
אלו פחות יציבים ומתפרקים במהירות ביחס לוויטמינים הנמסים בשומן .וויטמינים
הנמסים במים לרוב מופרשים בשתן ועל כן שמירתם בגוף יותר קשה ומסובכת.
לאורגניזמים מספר מקורות לוויטמינים ,שהעיקרי שבהם הוא הצומח .כל הוויטמינים
השונים מצויים ברקמות הפעילות של הצמח -עלים ירוקים פירות וירקות .יוצא דופן הוא
הוויטמין  B12שנוצר על ידי מיקרואורגניזמים במערכת העיכול של בעלי החיים .כל
אורגניזם ,בהתאם להרגלי התזונה שלו משיג וויטמין זה -אצל בני האדם ישנם
מיקרואורגניזמים במעי הגס המייצרים וויטמין זה ,אולם עקב ספיגה נמוכה של חומרי המזון
במעי הגס ,מיקרואורגניזמים אלה לא יכולים להוות מקור טוב לוויטמין  .B12על כן ,משיג
האדם את הוויטמין על ידי אכילה של מוצרי חלב וכבד בקר ,שם הוא מצויה בריכוז גבוה.
לעומת האדם ,אצל מעלי הגירה המקור העיקרי לוויטמין זה הינם המיקרואורגניזמים
שבמערכת העיכול .ישנם בעלי חיים כמו עכברים ,חולדות ,ארנבות ואפרוחים שמשיגים
וויטמין זה על ידי אכילת פרש בהמות ,לשלשת עופות ואף במקרה הצורך אכילת הפרש של
עצמם .לגוף ישנה דרך נוספת להשגת הוויטמינים אותם הוא צריך :עבור חלק מהוויטמינים,
יכול הגוף להפוך תרכובות אותן הוא קולט לוויטמין עצמו .כיוון שאותן תרכובות דומות
לוויטמין בהרכבן הכימי אך לא מכילות את הפעילות שלו ,הן נקראות פרו-וויטמין .בדומה
לאנזימים ,הספציפיות של הוויטמינים לפונקציה אותה הם מבצעים גבוהה -לכל וויטמין
תפקיד מוגדר ואין האחד יכול להחליף את השני.
בגידול אמנונים במערכות בעומס נמוך עם מים ירוקים ,אין תועלת בהוספת ויטמינים
למזון ,שכן הדג מקבל את מהאצות ,הצמחייה והזואופלנקטון שבמערכת .בתנאים מסוימים,
בהם ישנה צפיפות גידול גבוהה ,קיים הכרח להוסיף ויטמינים למזון .באופן כללי ,בתנאי
גידול קיצוניים ,הדרישה לחלק מהויטמינים עולה .למשל ,בגידול בטמפרטורות נמוכות ,יש
צורך להוסיף ויטמינים ,זאת בשל היחלשות מערכת החיסון של הדג .בעוד לדגיגים מוסיפים
ויטמינים עקב רגישותם ,בדגי רבייה ,מטרתה להבטיח פוריות גבוהה ושרידות גבוהה של
הלרוות.
 3.2.5המינרלים
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בעלי החיים מורכבים ברובם מתרכובות אורגניות אולם ישנם בגוף גם חומרים
אנאורגאניים במידה לא מועטה .בגוף האדם למשל ,כ 96% -מהביומסה מכילה חומרים
אורגניים ו 4% -הנותרים הם חומרים אנאורגניים .מקורם של המינרלים הוא במחצבים-
הסלעים השונים שעל פני כדור הארץ ,ומכאן שמם מחצב=מינרל .את המינרלים המרכיבים
את בעלי החיים נהוג לחלק לשתי קבוצות:
 .1מאקרומינרלים -הם מינרלים אותם צורך הגוף בכמות יחסית גדולה .בקבוצה זו נמנים
המינרלים סידן ,זרחן ,נתרן ,אשלגן ,כלור ,מגנזיום וגופרית.
 .2מיקרומינרלים -בקבוצה זו נמנים המינרלים אותם צורך הגוף בכמות קטנה יחסית-
ברזל ,יוד ,מנגן ,נחושת וקובלט .אצל בעלי החיים מצטרפים לקבוצה זו גם ארסן,
כרום ,ניקל ,סיליקון ,בדיל וונדיום ,הנצרכים בכמויות אפסיות ,אך נחוצים גם כן.
בעלי החיים משיגים את המינרלים הנחוצים להם ממים ,מרקמות צמחיות ורקמות
בעלי חיים .למינרלים בגוף תפקידים שונים וחשובים שלולא הם האורגניזם לא היה יכול
להתקיים .תפקידי המינרלים הם:
א .ויסות הלחץ האוסמוטי ויחסי חומצה-בסיס של נוזלי הגוף( .נתרן ,אשלגן וכלור).
ב .שמירה על שיווי המשקל בין האלקטרוליטים( .נתרן ,אשלגן ,סידן ומגנזיום).
ג.

הפעלת שרירים והובלת גירויים עצביים( .סידן ,נתרן ואשלגן).

ד.

בניית העצמות והשיניים( .סידן ,זרחן ,מגנזיום ופלואור).

ה .השפעה על תגובות ביוכימיות ,על ידי זירוז או עיכוב של המערכות האנזימטיות.
(מגנזיום ,ברזל ,נחושת ,מנגן ,אבץ ומוליבדן).
ו.

המינרלים מהווים רכיב בתרכובות שונות בעלות חשיבות פיסיולוגיות בגוף( .זרחן ב-
 ,ATPברזל בהמוגלובין ,יוד בהורמוני בלוטת המגן וקובלט בוויטמין .)B12
המינרלים ,בניגוד לשאר החומרים האורגניים בגוף ,יציבים ואינם משתנים במהלך

חילוף החומרים בגוף -פירוק ,הרכבה או חמצון ,אפילו במצבים קיצוניים של חום .לדוגמא,
בשריפה של רקמות ,כל החומר האורגני מתכלה והעפר שנותר לאחר השריפה הוא
החומרים האנאורגאניים השונים שהיו קיימים ברקמה .במצב של חסר במינרלים יכולות
להופיע מחלות שונות ,שהמוכרת ביותר מהן היא אנמיה -מחלה הנגרמת ממחסור בברזל.
הידועות פחות הן הקרטיניזם והזפקת הנגרמות כתוצאה ממחסור ביוד .גם כאן ,כמו
בוויטמינים ,מצבי עודף מסוכנים כמו מצבי חוסר .במקרים בהם ישנה צריכה פתאומית של
מינרלים בכמות רבה או כישלון של הגוף בפינוי המינרלים יכולה להתרחש הרעלה ואף מוות.
האמנון ,כמו כל הדגים ,מסוגל לספוג מינרלים מסיסים ישר מהמים ,דרך הזימים.
בגידול אינטנסיבי למחצה ,לא נמצאה תועלת בהוספת יסודות אלה למזון ,עקב הימצאותם
ברמה מספקת במקורות המזון הטבעיים .בגידול אינטנסיבי ,לעומת זאת ,קיים צורך במתן
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מינרלים במזון ,על מנת לאפשר אספקה סדירה ,אשר תאפשר גדילה מרבית .העיקריים
שבהם מפורטים להלן:
א.

סידן – בנוסף לספיגה ישירה מהמים ,מסופק לדגים ממספר מרכיבים במזון.

ב.

זרחן – מזונות הדגים עשירים יחסית בזרחן ,אבל כאשר מגיע מהצומח ,כמעט ואינו
נעכל .על מנת לספק את צורכי הזרחן של הדג ,יש לספק לו זרחן מינרלי.

ג.

מלח – בשנים האחרונות ,נמצא כי הוספת מלח למזון האמנון בכמות של עד  3%מן
התכולה משפרת את ביצועי הגדילה.

ד.

יסודות קורט (מיקרו -אלמנטים) – נחושת ,אבץ ,ברזל ,מנגן ,סלניום ,קובלט ויוד – נהוג
להוסיפם במזונות לגידול אמנונים במערכות סגורות ,וכן לדגיגים ודגי רבייה.

 3.3מרבדים מיקרוביאליים
מרבדים מיקרוביאליים מהווים מארג של מיקרו-אורגניזמים שונים החיים באותה מסה,
תוך כדי קיומן של אינטרקציות רבות ביניהם ,והיוצרים תצורה משוכבת ,כאשר כל שכבה
שייכת לקהילת מיקרו-אורגניזמים שונה -ראה תמונה מס'  .4צורתו המשוכבת של המרבד
נקבעת על ידי קיומם של גרדיאנטים של אור וחמצן לרוחבו של המרבד ,כאשר ככל שחודרים
לתוך המרבד ,ריכוז החמצן ועוצמת האור פוחתים .כל אותם מיקרואורגניזמים המרכיבים את
המרבד ,נמצאים באותה המסה וצמודים זה לזה ,בעיקר הודות להימצאותם של
ציאנובקטריה חוטיים .ניתן למצוא מרבדים מיקרוביאליים במגוון בתי גידול יבשתיים ומימיים,
חלקם קיצוניים כגון בריכות מלוחות באופן קיצוני ,אגמים עניים בחומרי מזון ,מעיינות חמים,
מדבריות יבשים ואף באנטארקטיקה .כתוצאה מהייחוד הזה ,מרבדים מיקרוביאליים היוו
מושא למחקר מדעי נרחב .מרבדים מיקרוביאלים מסוגלים לעמוד במגוון רחב של תנאי
סביבה עקב יכולתם לשנות את הרכב המינים שלהם בהתאם לתנאי הסביבה ( Paterson et
.)al, 2010
תמונה מס'  :4מרבד מיקרוביאלי:
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מרבדים מיקרוביאלים מורכבים מאורגניזמים בעלי יכולת תנועה ,המסוגלים לנוע
לרוחב המרבד בהתאם לתנאים הדרושים להם .לדוגמא ,כדי להשיג את כמות האור
המתאימה ביותר לביצוע הפוטוסינתזה ,ציאנובקטריה ,המהווים מרכיב מרכזי במרבדים
המיקרוביאליים ,יכולים לעלות לשכבה העליונה של המרבד ,ובאותו הזמן ציאנובקטריה
אחרים שנחשפו לכמות אור גבוהה יכולים לרדת לשכבות מעט יותר נמוכות המאופיינות
בעוצמות אור נמוכות יותר (.)Paterson et al., 2010
 3.3.1מבנה המרבד ומטבוליזם החנקן בו
למרבדים מיקרוביאלים מבנה בעל ריבוד אנכי ,כך שבכל רובד חייה אוכלוסיה שונה
של מיקרו-אורגניזמים ( .)Franks and Stolz, 2009האוכלוסיות כוללת אצות ,ציאנובקטריה
חד תאיים או רב תאיים (חוטיים בדרך כלל) וחיידקים שונים ,חלקם פועלים בסביבות
אנאירוביות ( .)Bender and Phillips, 2004אחת התכונות המאפיינות את המרבד היא
יחסי הגומלין בין המיקרו-אורגניזמים ,כך שההפרשות של אוכלוסייה/שכבה מסוימת של
מיקרואורגניזמים משמשות כחומר הזנה לשכבות/אוכלוסיות האחרות .כיוון שאור השמש הוא
מקור האנרגיה הראשוני של המרבד ,השכבות העליונות של המרבד לרוב נשלטות על ידי
ציאנובקטריה ואצות המבצעות פוטוסינתזה ,בעוד שהשכבות הפנימיות ביותר נשלטות,
לרוב ,על ידי בקטריות מחזרות סולפט ,הפעילות בסביבות אנאיירוביות (.)Risatti, 1994
ניתן לראות במרבד את השוני באוכלוסיות המאכלסות את השכבות השונות ,בכך שבכל
שכבה ניכר שינוי בצבע -ראה תמונה  ,4כאשר לכל קהילת מיקרו-אורגניזמים ,הצבע והמבנה
שלה ( .)Paterson et al., 2010
מקובל להחשיב את הציאנובקטריה כאורגניזם הפוטוסינתטי הנפוץ בטבע וגם כיצור
הפוטוסינתטי ויצרן החמצן העתיק ביותר .במחקרים נמצאו שרידים של ציאנובקטריה
מעידנים גיאולוגים קדומים ביותר .הסטרומטוליטים ( ,)Stromatolitesשהם למעשה מאובן
של מרבד מיקרוביאלי ,אשר האורגניזם העיקרי המרכיב אותם הוא הציאנובקטרייה ,גם כן
הופיעו בשחר ההיסטוריה הגיאולוגית -לפני  3.5מיליארד שנה (.)Gerdes, 2010
בהתהוותו של מרבד מיקרוביאלי ישנם כמה שלבים :בשלב הראשון ,מיקרו אורגניזמים
מהשכבה שנמצאת על פני הקרקע נצמדים לקרקע על ידי הפרשותיהם ומתחלים לגדול
( .)Stoodley et al,1999בשלב השני ,מגוון המיקרואורגניזמים הנמצאים במרבד גדל וכך
גם הסימביוזה בין כל האורגניזמים המרכיבים אותו .הפעילות המשותפת של כל המיקרו-
אורגניזמים המרכיבים את המרבד ,יוצרת מצב בו ככל שהמרבד גדל ,כך הוא יכול לנצל יותר
חומר אורגני ( .)Gerdes, 2010; Paterson et al., 2010החומרים המזינים זורמים
מהאורגניזמים הפוטואוטוטרופיים לאורגניזמים ההטרוטרופיים ,כך שההפרשות של
אוכלוסייה אחת מהוות חומר מזין לאוכלוסייה אחרת .התבססותה של קהילה חדשה של
מיקרואורגניזמים בתוך המרבד מתאפשרת הודות לזרימת מטאבוליטים בינה ובין השכבות
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הסמוכות לה ( .)Bender et al., 2004ניתן אם כך לאפיין את המרבד המיקרוביאלי כיחידה
מבנית יציבה ובעלת שלמות מכנית ואחידות ( .)Trevors, 2011בתמונה מספר  ,5מתואר
המטבוליזם השונה של החנקן המתרחש באזורים שונים במרבד ועל ידי אילו סוגי
מיקרואורגניזמים .האמוניה המופרשת למים ,במקרה זה על ידי שפכי דגים ,נספגת על ידי
חידקי הניטריפיקציה שבחלק האיירובי שבמרבד .חיידקים אלה הופכים את האמוניה
לניטרט שמוטמע על ידי מגוון של מיקרואורגניזמים ואצות .באזורים העמוקים של המרבד,
בהם ריכוז החמצן נמוך ,מתבצעים גם תהליכי דה-ניטריפיקציה על ידי חיידקים אנאירוביים
ההופכים את הניטרט ,בסדרה של תהליכים ,לחנקן אטמוספרי (.)Gaya education, 2015
תמונה מס'  -5מטבוליזם החנקן באזורים שונים של המרבד.
Aquaculture effluent

 3.4השערת החקר
כיום ,רווחיות ענף גידול הדגים נמצאת בירידה .המזון מהווה חלק נכבד מעלויות
הגידול ( 50%לערך) ולכן נעשה מאמץ למצוא לו תחליף זול ובכך להוזיל עליות .מרבדים
מיקרוביאלים אשר ניתן לגדלם בסמיכות למערכות לגידול דגים ,ואשר נמצא כי ניתן
להשתמש בהם כביופילטר לשפכי הדגים ,מהווים מקור מזון פוטנציאלי .אם אכן ניתן יהיה
לייצר מהם מזון איכותי לדגים ,הדבר יוביל להקטנת עלויות גידול הדגים .מטרתה של עבודה
זו ,היא לבדוק האם תוספת של מרבדים מיקרוביאלים לדיאטה של דגי אמנון על חשבון
האוכל המתועש ,תשמר או אף תשפר את קצב הגידול שלהם .השערת המחקר שלנו היא
שמרבדים מיקרוביאליים יוכלו להחליף ,באופן חלקי או מלא ,את מזון הדגים המתועש ,מבלי
לפגוע בקצב גידול הדגים.
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 .4שיטות וחומרים
בעבודה זו ,נבחנה האפשרות להחליף באופן חלקי את המזון המסחרי הניתן לדגי אמנון
הירדן ( )Oreochromis Aureusבמרבד מיקרוביאלי טרי .לצורך כך ,הזנו תשעה דגי אמנון
במשקל התחלתי שבין  9.5 -6.5גר' בשלושה משטרי הזנה :משטר ביקורת אשר הכיל
 100%מזון מסחרי ,משטר אשר הכיל  75%מזון מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי ומשטר
אשר הכיל  50%מזון מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי ,למשך כשלושה חודשים וחצי .כל
טיפול כלל  3חזרות -דג אחד לאקווריום אחד .הדגים נשקלו אחת לשבועיים לערך וכמות
המזון אשר ניתנה להם עודכנה בהתאם.
 -4.1הכנה לניסוי :בשלב הראשון הועמדו  9אקווריומים בנפח של  50ליטר שמולאו במים
מותפלים לכדי כ 4 -ס"מ משפתם .נפח המים באקווריום היה כ 47 -ליטר .לאחר מילוי
האקווריומים במים ,סומן גובה המים בכל אקווריום על מנת לדעת כמה מים צריך להוסיף
כפיצוי לאידוי .האקווריומים מוקמו בחדר ייעודי בחממה הלימודית בבית ספר "מעלה
שחרות" ,אשר הואר בתאורה טבעית ומוסך בניילון ירוק למניעת גידול אצות באקווריומים,
ומזגן לבקרת טמפרטורה (ראה תמונה מס'  .)5באמצעות גופי חימום טבולים במים ,מחד,
והמזגן בחדר מאידך ,טמפרטורת המים באקווריומים יוצבה ל .25+/-1oC -בנוסף ,לכל
אקווריום הוכנס פילטר לצורך אספקת חמצן למים ,סינון מרחפים וניטריפיקציה של האמוניה
שמשתחררת מהפרשות הדגים ומהמזון שלא נאכל .מערכת האקווריומים הופעלה כשבוע
לפני הכנסת הדגים לצורך ייצוב אוכלוסיית החיידקים הניטריפקנטים ולצורך ייצוב
הטמפרטורה .הדגים שנבחרו לניסוי הינם דגי אמנון הירדן מאותה השרצה ,אשר גודלו
בחממת ביה"ס ,במיכל שנפחו  500ליטר ,למשך כ 3 -חודשים טרם הניסוי .במהלך תקופת
הגידול המוקדמת אירעו שתי תקלות אשר הביאו לפחיתה משמעותית במס' הדגים
שהשתתפו בניסוי:
 .1כחודש וחצי לאחר ההשרצה הוספו למיכל הגידול ,בשוגג ,דגים גדולים יותר אשר אכלו
את מזונם של הדגיגים וגרמו למותם של  20דגים מתוך ה.37 -
 .2כחודשיים לאחר ההשרצה ,כנראה במהלך ניקיון המיכל ,הוצא בטעות צינור האוורור,
דבר שגרם למותם של  7דגיגים נוספים.
תקלות אלו הובילו להצטמצמות משמעותית של הניסוי ,שתוכנן במקור ל 32 -דגים ולבסוף
נערך עם  9דגים בלבד.
 -4.2הכנת המזון
 -4.2.1מזון מסחרי :נעשה שימוש במזון יבש לדגים תוצרת חב' רענן -מזון לדגים בע"מ,
בגודל גרגר של  4.5מ"מ לערך .הרכב המזון היה 40% :חלבון 9% ,שומן 5% ,תאית,
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 28.5%פחמימות נאכלות 8% ,מינרלים (אפר) מהם  1.8%סידן 0.8% ,זרחן 0.8% ,מלח,
 30 ppmמנגן ו 9.5% -לחות.
תמונה מס'  :5חדר הדגים והאקווריומים בהם נערך הניסוי

 -4.2.2מרבדים מיקרוביאלים :מקור המרבדים המיקרוביאלים הוא במעיינות החמים של
חמת גדר שברמת הגולן .המרבדים הונחו על גבי רשתות פלסטיק שהונחו על סטנדים בתוך
ארגזי פלסטיק שקופים .המרבדים גודלו בשיטת ה ,spray culture -בה תמיסת המזון
מטופטפת על פני המרבדים בסחרור מתמיד (ראה תמונה מס' 6ב) .מדיום הגידול של
המרבדים מבוסס על מדיום גידול  (Parker, 1968) BG11והרכבו מופיע בטבלה מס' .1
מליחות המדיום יוצבה על  3g/lמלח ים ( ,)Red Sea Fish farmמליחות הדומה למליחות
במעיינות החמים מהם הובאו המרבדים .המדיום חומם לטמפ' של  38מע"צ באמצעות גוף
חימום שמוקם במיכל התחתון של המערכת (תמונה 6א -מכוסה פלסטיק ירוק) .לתוך כל
ארגז סופק אוויר מועשר ב CO2 -לריכוז של  .~1.5% v/vהמרבדים הוצאו ממיכלי הגידול
כשהם לחים ,נסחטו מעט ממים והוגשו מיידית לדגים.
 -4.2.3משטר הזנת הדגים לאורך הניסוי :מתחילת הניסוי ( ,)24.5.16ועד לתאריך
 ,4.7.16הוזנו הדגים בטיפול של  100%מזון מסחרי ,ע"פ מפתח של  1%ממשקל גופם.
בטיפולים " "75%ו ,"50%" -הם הוזנו ב 75% -ו 50% -מכמות המזון המסחרי שניתן
בטיפול  ,100%בהתאמה .בשני הטיפולים האחרונים ,ניתנה לדגים תוספת של מרבד
מיקרוביאלי ,ע"פ מפתח של  10%משקל יבש ממשקל המרבד הלח ,כלומר 10 ,גר' של
מרבד לח מכילים  1גר' של מרבד יבש .בנוסף ,כמות המרבד המיקרוביאלי ,ע"פ משקל יבש,
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שניתנה בטיפולים " "75%ו "50%" -לא הייתה  25%ו ,50% -בהתאמה ,כהשלמה ל-
 100%משקלי ,אלא פי  4מכך (ראה טבלה מס' .)2
תמונה מס'  :6א .מערכת ה spray culture -בה גודלו המרבדים המיקרוביאליים .ב .המרבד
המיקרוביאלי שהתפתח במערכת הגידול שלנו.
א

ב

טבלה מס'  :1הרכב המדיום בו גודל המרבד המיקרוביאלי:
כמות

יחידה

נוטריאנט

2

g/l

KNO3

0.1

g/l

KH2PO4

0.1

g/l

MgSO4*7H2O

0.1

ml/l

Iron complex + micronutrients

3

g/l

Red Sea salt

טבלה מס  :2כמות מזון יומית של מזון מסחרי ומרבד מיקרוביאלי לח ,שניתן לדגים במשקל
שונה ,ע"פ מפתח של  3%ממשקל גופם כמנת מזון מסחרי יומית.
כמות משלימה של מרבד

משקל

כמות מזון מסחרי

כמות מזון מסחרי

כמות משלימה של

כמות מזון

הדג

בטיפול 100%

בטיפול 75%

מרבד מיקרוביאלי לח

מסחרי בטיפול מיקרוביאלי לח בטיפול

בטיפול 75%

50%

50%

 10גר'

 0.3גר'

 0.225גר'

 3גר' ( 0.3גר' מ .יבש)

 0.15גר'

 6גר' ( 0.6גר' מ .יבש)

 20גר'

 0.6גר'

 0.45גר'

 6גר' ( 0.6גר' מ .יבש)

 0.3גר'

 12גר' ( 1.2גר' מ .יבש)

 30גר'

 0.9גר'

 0.675גר'

 9גר' ( 0.9גר' מ .יבש)

 0.45גר'

 18גר' ( 1.8גר' מ .יבש)
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 -4.3מהלך הניסוי :בתאריך  24/5/16הועברו הדגים ממיכלי הגידול בנפח של  500ליטר
לאקווריומים בנפח  50ליטר ,המתוארים למעלה .הדגים חולקו לתשעה אקווריומים ,כאשר
לכל אקווריום הוכנס דג אחד .האכלתם חושבה באופן שיתאים ל 6 -ימים מתוך  7בשבוע.
הניסוי החל כאשר הדגים מואכלים מידי יום ,בדיאטות השונות ,בכמות מזון השווה ל1% -
מממוצע משקלם עד ל .4/7/16 -מאז ,לאחר השקילה הראשונה ,הוזנו הדגים על פי 3%
מממוצע משקל גופם מידי יום .שקילה נוספת נערכה ב 28/7/16 -ובה הובחנה עלייה
משמעותית נוספת במשקל הדגים .כתוצאה מכך ,עודכנה כמות המזון הניתנת לדגים ,עדיין
על פי מפתח של  3%מממוצע משקל גוף הדג ליום .בשקילה נוספת שנערכה ב17/8/16 -
הובחנה עלייה נוספת במשקל הדגים ,אך לא כזו שחייבה שינוי בכמות המזון הניתנת להם.
שקילה סופית נערכה בתאריך .6/9/16
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 .5תוצאות
בעבודה זו נבדק האם תוספת של מרבדים מיקרוביאלים לדיאטה של דגי אמנון על
חשבון האוכל המתועש ,תשמר או אף תשפר את קצב הגידול שלהם .לצורך כך ,בניסוי זה
נבדק קצב הגדילה המשקלי של דגי אמנון לאורך תקופה של  103ימים .בתקופה זאת הוזנו
הדגים בשלוש דיאטות -הדיאטה הראשונה ,שהיוותה גם את הביקורות ,הייתה  100%מזון
מסחרי ,השנייה כללה  75%אוכל מסחרי בתוספת מרבדים מיקרוביאליים לחים והשלישית,
 50%מזון מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי לח -ראה שיטות וחומרים .מטרת הניסוי
הייתה להשוות בין קצב הגידול של דגי אמנון המוזנים באחוזים שונים של מרבדים
מיקרוביאליים ביחס לקצב גידולם ,כאשר מוזנים במזון מסחרי בלבד .בגרף מס'  1ניתן
לראות את משקלם של דגי האמנון שהוזנו בדיאטות השונות לאורך הניסוי.

גרף מס'  :1העלייה במשקל הדגים לאורך הניסוי
30

100%

R² = 0.986

25
20

50%

15
10

משקל הדג בגרמים

75%

5
0
120

100

80

40

60

20

0

ימים לניסוי
מגרף מס'  ,1ניתן לראות:
 .1העלייה במשקל לאורך הניסוי ,כמו גם המשקל הסופי של הדגים ,לא שונה באופן
מובהק בשלושת הטיפולים.
 .2העלייה במשקל לאורך הניסוי היא ,בקירוב ,ליניארית (קווית)  -ראה קו רגרסיה
ליניארית בעל ערך  R2= 0.986עבור טיפול  50%מזון מסחרי.
בשלב הבא ,חושב קצב הגידול הליניארי (מקדם  aשל קו הרגרסיה הליניארית) עבור
כל דג ונעשה ממוצע של שלושת החזרות בכל טיפול .בנוסף ,נעשה מבחן  ,tעל מנת לבחון
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האם ישנו הבדל במובהקות של  P< 0.05בין הממוצעים של הטיפולים השונים .תוצאות
החישובים הנ"ל מוצגות בגרף מס' .2
גרף מס'  :2קצב הגידול של האמנונים בדיאטות השונות.
אותיות שונות מבטאות הבדל במובהקות של .p<0.05

50%

75%

a

0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

קצב גידול ליניארי (גר' ליום)

a

a

0.16

0.00
100%

דיאטה ( %אוכל מסחרי)
מגרף מס'  ,2ניתן לראות כי אין הבדל מובהק בין שלושת הטיפולים בקצב הגידול
הליניארי של הדגים.
במהלך הניסוי נמצא כי כמות המשקע (הפרשות הדגים ושאריות אוכל) הנוצרת
בתחתית האקווריומים לאורך הזמן ,שונה באופן מהותי בשלושת הטיפולים .בתמונה מס' 7
ניתן לראות את כמות המשקע שנוצרה באקווריומים משלושת הטיפולים (חזרה אחת מתוך
שלוש) במשך כ 10 -ימים.
תמונה מס'  :7כמות המשקע שנוצר לאחר כ 10-ימים .א .טיפול  75%מזון מסחרי .ב.
טיפול  50%מזון מסחרי .ג .טיפול  100%מזון מסחרי (ביקורת).

ב

א
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ג

מתמונה מס'  7ניתן לראות כי בטיפולים א' וב' ,המכילים מרבד מיקרוביאלי בריכוזים
שונים ,נוצרה כמות גדולה משמעותית של משקע .ניתן גם לראות שבטיפול ב' ,המכיל את
הריכוז הרב ביותר של מרבד מיקרוביאלי ,כמות המשקע היא הרבה ביותר.
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 .6דיון
רווחיות ענף גידול הדגים נמצאת בירידה ונעשים מאמצים לשפרה .המזון מהווה חלק
נכבד מעלויות הגידול ( 50%לערך) ולכן נעשה מאמץ למצוא לו תחליף זול .מרבדים
מיקרוביאלים ,אשר ניתן לגדלם בסמיכות למערכות לגידול דגים ולהשתמש בהם כביופילטר
לשפכי הדגים ,מהווים מקור מזון פוטנציאלי .אם אכן ניתן יהיה לייצר מהם מזון איכותי לדגים,
הדבר יוביל להקטנת עלויות גידול הדגים .מטרתה של עבודה זו ,היא לבדוק האם תוספת של
מרבדים מיקרוביאלים לחים לדיאטה של דגי אמנון על חשבון האוכל המתועש ,תשמר או אף
תשפר את קצב הגידול שלהם .לצורך כך ,הזנו תשעה דגי אמנון במשקל התחלתי שבין -6.5
 9.5גר' בשלושה משטרי הזנה :משטר ביקורת אשר הכיל  100%מזון מסחרי ,משטר אשר
הכיל  75%מזון מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי לח ומשטר אשר הכיל  50%מזון מסחרי
בתוספת מרבד מיקרוביאלי לח ,למשך כשלושה חודשים וחצי .כל טיפול כלל  3חזרות -דג
אחד לאקווריום .הדגים נשקלו אחת לשבועיים לערך וכמות המזון אשר ניתנה להם שונתה
בהתאם ,על פי מפתח של  3%ממשקל גופם ,כמנת מזון יומית .בניסוי זה נמצא כי:
 .1העלייה במשקל לאורך הניסוי ,כמו גם המשקל הסופי של הדגים ,לא שונה באופן
מובהק בשלושת הטיפולים.
 .2אין הבדל מובהק בין שלושת הטיפולים בקצב הגידול הליניארי של הדגים.
 .3ככל שעולה כמות המרבדים המיקרוביאליים בדיאטה ,כך עולה כמות המשקע
(הפרשות הדגים ושאריות אוכל) הנוצרת בתחתית האקווריומים לאורך הזמן.
כפי שניתן לראות בגרף מס'  ,2קצב הגידול הליניארי של דגים אשר גדלו בשלושת
הטיפולים 100% :מזון מסחרי 75% ,מזון מסחרי  +מרבד מיקרוביאלי לח ו 50% -מזון
מסחרי  +מרבד מיקרוביאלי לח ,לא היה שונה באופן מובהק .הדבר מצביע על הפוטנציאל
הקיים במרבד מיקרוביאלי לח כתחליף למזון מסחרי .במחקרם של Ekpo and Bender
( )2011נבדקה נעכלותו של מרבד מיקרוביאלי בדגים .המרבד ששימש בניסוי המצוטט ,גודל
על מצע תחמיצי שהורכב בעיקר מעשב ואחוז החלבון במרבד המיקרוביאלי נע בין  19%ל-
 .24%בניסוי המצוטט ,נבדקה הנעכלות של המרבד המיקרוביאלי אשר הוגש לדגים בשני
אופנים -מרבד יבש ומולו מרבד לח (טרי) .הניסוי כלל גם שני סוגי דגים :קרפיון ואמנון ,אשר
הואכלו במרבדים יבשים ולחים .הניסוי הראה שכאשר המרבד המיקרוביאלי הוגש טרי,
האמנון היה מסוגל לעכל  81%ממנו והקרפיון  71%ממנו .אולם ,כאשר האמנון והקרפיון
הואכלו במרבדים מיקרוביאלים יבשים ,ניתן היה לראות שנעכלותו של המרבד הייתה נמוכה
בצורה משמעותית מנעכלותו של המרבד הלח .גם בן נתן ובנט ( )2015בדקו את האפשרות
להחליף מזון מסחרי במרבד מיקרוביאלי יבש .בתום הניסוי ,לאחר  51יום ,משקלם של
הדגים שהואכלו במזון תעשייתי היה גבוה באופן מובהק ממשקלם של הדגים שהואכלו
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בדיאטה שהורכבה מ 50%-מרבדים ו 50% -אוכל מתועש ומדגים שהואכלו בלבדית
במרבדים מיקרוביאלים .שני ניסויים אלה מוכיחים כי הדרך היעילה ביותר למתן מרבד
מיקרוביאלי ,כתחליף למזון מסחרי ,היא בצורתו הלחה .ואכן ,בניסוי שלנו ,נעשה שימוש
במרבד לח בלבד ,כפי שניתן לראות בפרק "שיטות וחומרים".
כאמור ,קצב הגידול הליניארי של דגים אשר גדלו בשלושת הטיפולים בניסוי זה ,לא
היה שונה באופן מובהק .בעבודתם )1994( Phillips et al. ,הגיעו לתוצאות דומות לאלה
שלנו .הם בדקו את קצב הגידול של אמנוני יאור בדיאטות שונות ,המשלבות מרבדים
מיקרוביאלים ומזון מסחרי .הניסוי נערך בתוך בריכות ,אשר הכילו גם דגים וגם מרבדים
מיקרוביאליים וכלל שלושה טיפולים :הטיפול הראשון כלל רק מרבדים מיקרוביאלים ,הטיפול
השני כלל מרבדים בתוספת אוכל מסחרי לפי מפתח הזנה של  3%ממשקל הדג ליום (כמו
אצלנו בטיפול  100%אוכל מסחרי) והטיפול השלישי כלל מזון מסחרי בלבד ,לפי מפתח
הזנה של  3%ממשקל הדג ליום .תוצאות הניסוי הראו כי לא היה שינוי משמעותי בקצבי
הגידול של הדגים בין שלושת הטיפולים ומסקנת החוקרים היתה שאכן ניתן להחליף מזון
מסחרי במרבדים מיקרוביאלים כמקור מזון לדגים .על פניו ,ניתן לראות כי קיים הבדל בין
הניסוי שלנו לעבודתם של  :)1994( Phillips et al.בעבודתנו ,הואכלו הדגים על פי מפתח
של  3%ממשקל גופם כמרבד יבש בטיפול  75%מזון מסחרי ו 6% -כמרבד יבש בטיפול
 50%מזון מסחרי (ראה טבלה מס'  ,)2ואילו בניסויים של  )1994( Phillips et al.הדגים
ניזונו מהמרבדים באופן חופשי .העובדה כי לא היה אצלנו הבדל בקצב גידול הדגים בשלושת
הטיפולים ,מעידה על כך שכמות המרבד אשר ניתנה לדגים בטיפולי  75%ו ,50% -כתחליף
למזון המסחרי ,הייתה מספיקה ואולי אף עודפת .כך או כך ,ניתן לראות כי המרבדים
המיקרוביאליים יכולים להחליף את המזון המסחרי ,למרות הצורך בכמות גדולה יותר של
מרבד מיקרוביאלירה כתחליף למזון המסחרי .לדוגמא ,עבור דג במשקל  30גר' ,בטיפול
 50%מזון מסחרי ( 0.45גר' מזון מסחרי) ,כמות המרבד המיקרוביאלי שניתנה ,על פי משקל
יבש ,לא הייתה  0.45גר' ,אלא  1.8גר' ,פי  4יותר -ראה שיטות וחומרים .במידה וייהפך
ישים ,הדבר ידרוש אם כך כמות מוגברת של מרבד מיקרוביאלי (על פי משקל יבש) ,על מנת
להחליף משקל כלשהו של מזון מסחרי .במחקר נוסף )2002( Azim et al ,בדקו את העיכול
והניצול של פריפיטון ,הדומה במבנהו למרבד מיקרוביאלי ,ע"י אמנוני יאור במשקל  7-24גר'.
החוקרים מצאו כי דג במשקל  24גר' (דומה למשקלם של הדגים בניסוי שלנו) צורך ומעכל 1
גר' של פריפיטון לח ביום ( 0.18מ"ג מרבד יבש לגר' דג ,לשעה) .על פי תוצאות הניסוי
המצוטט ,ניתן לראות כי בניסוינו זה ניתנה לדגים כמות עודפת של מרבד מיקרוביאלי ,למשל,
אמנון במשקל  20גרם קיבל  12גרם מרבד לח בדיאטת  50%מזון מסחרי .הדבר כמובן גרם
לשאריות רבות של מזון באקווריומים כפי שניתן לראות בתמונה מס'  ,7ועל כך בהמשך.
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האפשרות לגידול מרבדים מיקרוביאלים כתחליף למזון דגים מסחרי נבדקה במחקר
נוסף ( .)Bender et al, 2004בניסוי זה גודלו המרבדים על מצע תחמיצי של עשב קצוץ
בבריכה רדודה .לאחר  7-10ימים נוצרו מרבדים מיקרוביאליים שנשלטו על ידי ציאנובקטריה
וצפו על פני המים והכילו  26%חלבונים ו 43% -פחמימות .במחקר המצוטט גודלו דגי אמנון
והוזנו במרבדים מיקרוביאלים ובמזון מסחרי כביקורת .החוקרים מצאו כי אמנונים שהוזנו
במרבדים מיקרוביאליים טריים עלו במשקלם באופן מובהק מהר יותר מאשר אמנונים
שהוזנו במזון מסחרי .עוד נמצא כי כאשר המרבדים גודלו בנפרד מהדגים ואז הוגשו להם,
גידול הדגים היה איטי יותר בהשוואה לטיפול בו גודלו הדגים ביחד עם המרבדים וניזונו מהם
בחופשיות .אם כך ,גם ניסוי זה מראה שמרבדים מיקרוביאלים יכולים לשמש תחליף למזון
תעשייתי ואולי אף תחליף טוב יותר .עוד מראים החוקרים כי הדרך להזין את הדגים במרבד
היא לגדלו בצמוד לדגים כך שהם ניזונים ממנו בחופשיות .ממצא זה מעלה את הצורך לגדל
את המרבדים המיקרוביאליים שלנו בצמוד לדגים ,דבר הדורש שינוי הנדסי באופן בו הם
מגודלים כעת .כמו כן ,כפי שניתן לראות בתמונה מס'  ,7כאשר הדגים ניזונים ממרבד לח,
נוצרת כמות גדולה של משקע המורכב מהפרשות הדגים ומרבד שלא נאכל .כפי שנאמר
כבר ,על פי  ,)2002( Azim et alכמות המזון שנתנו לדגים היתה גדולה מצרכיהם .אנו
משערים כי אם המרבד יגודל בצמוד לדגים ,הם יאכלו לפי צורכם ,גם בזמן וגם בכמות ,מצב
אשר יגרום לכמות פחותה של משקעי פסולת ולגידול מהיר יותר שלהם ,כפי שנמצא על ידי
.)2004( Bender et al.
לסיכום ,כל המחקרים הנ"ל ,מראים כי ניתן להחליף מזון מסחרי של דגי אמנון במרבד
מיקרוביאלי ,באופן חלקי או מלא .יתר על כן ,נראה כי הדגים ניזונים באופן יותר יעיל כאשר
המרבד המיקרוביאלי מגודל באותו מיכל בו הם גדלים וניזונים ממנו בחופשיות .הדבר גם
יגרום ,כנראה ,לפחות פסולת במיכל הגידול.
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