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  תקציר

 ,Cardinal tetra(חיסרו� עיקרי ביצוא דגי נוי מישראל. דג הקרדינל טטרה  מהווה סל המוצרי� הקט� 

Paracheirodon axelrodi ( יחידות לחודש א% ריבויו בשבי מיליוני בשוק דגי הנוי העולמי בהיק$ של נסחר

  תוספת חשובה לסל המוצרי� הישראלי. להוות עשוי ערבה חוות גידול בקשה. ריבוי  הדג ב

 פרוטוקול גידול ורבייה לדג הקרדינל טטרה במערכת סגורה ולפתח הקיי� במטרה להרחיב את הידע 

  . הועמדה במו"פ ערבה מערכת ניסוי

. )מוליכותמליחות המי� (מתק� חדש לניסויי ההטלה ובו בקרת חומציות ובתחנת יאיר נבנה  2014/15בעונת 

 ,�נערכו ניסויי� על חומציות מי ההטלה, שימוש ברשת הגנה לביצי�, מי הגידול של ההורי�, גיל ההורי

  תדירות הטלות והגיל בו הדגי� מתחילי� להטיל. נקבעו פרוטוקולי הזנה וגידול לקבוצות ההורי� ולרוות. 

משפיעי� על פוריות הביצי� ומועד ההטלה: חומציות מי ההטלה, המספר גורמי�  ת הניסוי אותרו במערכ

הוספת רשת הגנה על הביצי� ומוליכות מי הגידול של ההורי�. הדגי� יכולי� להטיל כל שבועיי� ולהתחיל 

ונדות שאינ� חודשי� ביעילות נמוכה. בעיות פוריות נובעות כנראה מזכרי� בעלי ג 4להטיל כבר בגיל 

  תאי זרע בתנועתיות נמוכה.מתחות וומפ

פרוטוקול עבודה ראשוני על פיו נית� לגדל ולהרבות דגי טטרה. יש להעמיק  בהתבסס על התוצאות נכתב 

  בהבנת תהלי% ההטלה בכדי לשפר את ההגנה על הביצי� ולהעלות את הפוריות. 
  

  רקע, תיאור הבעיה ומטרות המחקר

פי פרסומי� �השוק העולמי לדגי נוי התפתח בשני העשורי� האחרוני� ואתו המסחר הבינלאומי בדגי נוי. על

שוני�, נחשב גידול דגי הנוי לאחד התחביבי� הפופולאריי� ביותר במדינות המערביות. לפי הנתוני� של 

ליו� אירו בשנת ימ 13 �לכ 1999מיליו� אירו בשנת  6 �האיחוד האירופי גדל היבוא של דגי נוי מישראל מכ

2011 �. במהל% השני� הפכה מדינת ישראל למקור השלישי בחשיבותו ליבוא דגי נוי של מי� מתוקי

מער% היבוא לאחוד האירופי) וצ'כיה  27%מער% היבוא לאחוד האירופי) אחרי סינגפור ( 16%לאירופה (

תופסת מדינת ישראל ביצוא לאירופה חלה ). למרות המקו� המכובד אותו 2013; שלומי וחוב', 2009(קהל, 

 24.5 �בשני� האחרונות האטה במספר הדגי� המיוצאי� מישראל. היצוא מתחלק בי� דגי מי� קרי� (כ 

ליו� בשנה). הצמיחה הישראלית התאפשרה בזכות יתרונות היצוא ימ 18 �ליו� בשנה) ודגי� טרופי� (כ ימ

יאי� בשיטות יצור ברמה טכנולוגית גבוהה והקרבה הישראלי שה� יצור של דגי נוי איכותיי� ובר

הגיאוגרפית לאירופה (לעומת ארצות המזרח הרחוק). בשני� האחרונות התחזק היצוא מהמזרח הרחוק 

להוריד וביכולת� של המגדלי�  בזכות השיפור באיכות ובבריאות הדגי�. סל המוצרי� מהמזרח מגוו� 

החיסרו� הבולט של ישראל הוא סל המוצרי�  ,ה. לעומת זאתמחירי� ולעבוד מול רשתות השיווק באירופ

, 2013; שלומי וחוב', 2009הקט� יחסית וקושי לעמוד בתנאי� בהתחייבויות של רשתות השיווק (קהל, 

  יצואני� ידע אישי). 



ק חלק בי� דגי� טרופיי� ודגי� של מי� קרי� (כגו� דגי זהב ודגי קוי) ועיקר השיוונשוק דגי הנוי בישראל 

). לפי הערכות היצואני� Carassius auratus) ודגי זהב (Poecillia reticulataמתבסס על דגי גופי (

 �הגדלת היצוא יכולה  ,מוגבל. לפיכ% ינוהיצוא של דגי� אלו לאירופה ה  תהפוטנציאל להגדלהישראלי

סל המיני�.  להתרחש בשתי דרכי�: האחת, פיתוח שווקי� חדשי� (ארה"ב לדוגמא) והשנייה, הרחבת

המחסו� העיקרי להרחבת סל המיני� הוא הידע הנדרש לגידול של דגי� איכותיי� ביעילות גבוהה ובעלויות 

  יצור נמוכות.

קיימי� מספר מיני דגי� הנסחרי� בכמויות גדולות (בדומה לגופי) וביניה� דגי� ממשפחת הטטרה 

)Characidae() הניאו� טטרה �) והקרדינל טטרה Neon tetra, Paracheirodon innesi. הנפוצי� ה

)Cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi �). לפי הערכות היצואני� יש פוטנציאל להגדלת היצוא של דגי

אלו א% יעילות הגידול חייבת להיות טובה ובעלויות נמוכות שכ� המחיר לדג הוא נמו% יחסית והתחרות 

, יצואני� ידע אישי). יתרו� נוס$ לדגי� 2013; שלומי וחוב', 2009; שלומי והרפז, 2009גדולה (קהל ,

ממשפחה זו הוא הזהות בי� הזכרי� לנקבות שאינה מצריכה מיו� לפני משלוח. דבר זה חוס% בידיי� עובדות 

  גור� אשר חיוני היו� בעת תכנו� מתק� לגידול דגי�.  ת הגידול,בחוו

ממרכז  1,000 � מאפריקה וכ �200מיני� מה� כ 1,200 � ה כ) מונCharacidae � קבוצת דגי הטטרה (משפחת ה

ודרו� אמריקה. דגי� אלו פופולריי� ביותר בקרב חובבי האקווריומי� בשל צבעיה� היפי� ואופיי� הנוח 

בחברת דגי� אחרי� באקווריו�. דג הניאו� טטרה הינו דג שקל יותר לרבות ולגדל בתנאי שבי ואכ� בעקבות 

�אלו ברחבי העול� פחת באופ� משמעותי הדייג שלה� בקולומביה. כמו כ� דגי הניאו�  ריבוי מוצלח של דגי

).  דג הקרדינל טטרה Chapman et al., 1998טטרה מהשבי בריאי� יותר ובעלי "חיי מד$" ארוכי� יותר (

 Paracheirodon �ס"מ) בצבעי� כחול ואדו� זרחני. הדג שיי% למשפחת ה 4�5 �הינו דג קט� (אורכו כ

axelrodi משפחה  �תתTetragonopterinae  ) �)  6.5�5.5pH("טטרה אמיתי"). הוא חי במי� רכי� וחומציי

מ"צ. הקרדינל טטרה הינו דג מתלהק באופיו הניזו� בטבע מזחלי וביצי חרקי�  20�26בטווח טמפרטורות של 

נסחרי� ביותר בי� דגי וסרטני� זעירי�. הדג נסחר במיליוני יחידות לחודש והוא בי� חמשת המיני� ה

) �). רוב דגי הקרדינאל טטרה הקיימי� בשוק Chao, 2001; Smith, 2002; Walker, 2004האקווריו

בברזיל. אזור זה שופע במגוו� רחב של דגי נוי טרופיי� המאושרי� ליצוא,  Rio Negro �מגיעי� מאזור אג� ה

מיליו� דגי טטרה  32 �ל 24משווקי� בי� אשר העיקרי בה� הוא דג הקרדינל טטרה. בכל שנה נתפסי� ו

ערבה מו"פ תחנת יאיר מכלל הדגי� ליצוא מהאמזונס. לאחרונה פותח בהצלחה ב 80% �המהווי� כ

  פרוטוקול גידול בדג זה וכיו� ניתנת האפשרות לחקלאי האזור להוסי$ את הדג לסל הייצוא.
  

   עבודה פרוטוקול

1. :�  איכויות המי

 . 5pHחומציות  טרדצ"ס/מ 100 )מוליכות(מליחות המי� מי� להטלות:  •

 .  5.5pHחומציות  200שבועות): מוליכות  5מי� במערכת האימו� (בקיעה עד  •

 לפי המי� במתק� (לא מכווני� חומציות). חומציות דצ"ס/מטר,  400מי� להורי�: מוליכות  •

 (לפי הנתוני� במתק�).  7.5�8pHחומציות דצ"ס/מטר,  600�700מי� לפיטו�: מי מתפיל: מוליכות  •

מי� באיכות הרצויה מחוברות מערכת ההטלות ומערכת האימו� למחשב המבקר חומציות ומוליכות  תלקבל .2

 ).1תמונה נספח חומצה מלח ותוספת של מי אוסמוזה (של המי� בעזרת תוספת של 



  מערכות הגידול: .3

• � ליטר. 100ונית� ג� באקווריומי� של  Uאו מחיצות בבריכת  מ"קבריכות של חצי  :הורי

אנו מתכנני� ליטר ע� דפנות כהות מלבד החזית. בתוכנית העבודה שלנו  20אקווריומי� בנפח  הטלות:  •

 � מהמוצע כא�. דמויי קונוס בשונהלבחו� אפשרות של ביצוע הטלות של קבוצות גדולות  באקווריומי

פתח ות לעבוד בנפחי מי� שוני� ורשתות שונות על ליטר ע� אפשר 100אקווריומי� של  מערכת אימו�: •

�  )2(נספח תמונה  יציאת המי

 .מ"קבמתק�. במו"פ מערכות של בריכות של חצי  ו� בהתא� להיקפיי העבודה טמערכת פי •

 יצירת הטלות: .4

חודשי� למכלי� נפרדי� או מחיצות נפרדות (נית� באותה מערכת מי�  5�6הפרדת זכרי� ונקבות בני כ:  •

 ההפרדה כשבועיי� לפני הטריגר להטלה.חשובה ההפרדה הפיזית). 

  .)1(טבלה  קלו�בשעות הצהרי� לאחר א למערכת ההטלותת קבוצות העבר •
  

  : קבוצות העברה למערכת הטלה1טבלה 
 

 

 

  

  
א� יש יותר אי� צור% באמצעי הגנה אלא  (פע� ראשונה שהדגי� נכנסי� למערכת הטלות) הטלות ראשונות •

יש להשתמש בהגנה על הביצי�. מומל� לייצר סלי� המתאימי� מנקבה אחת. החל מההטלה השנייה 

. הסלי� )�4ו 3(נספח תמונות  ההטלותבגודל� למערכת (לגודל האקווריומי�) שבה� ישהו ההורי� במהל% 

ימנעו מההורי� גישה אל הביצי� אשר בתחתית האקווריומי� ויאפשרו איסו$ נוח לביצי� לאחר ההטלה 

 ואיסו$ נוח של ההורי� בסיו� התהלי%.

• .� החשכת מערכת ההטלות לאחר אכלוס ההורי

בדיקה למציאת הטלות (במידה ואי� הגנה על הביצי� לבדוק את ההטלות  8:00שעה ההחל מלמחרת בבוקר  •

). א� יש נקבה אחת אפשר להוציא את הקבוצות שהטילו, א� יש יותר מנקבה אחת 8:30לא יאוחר משעה 

 .� יש להשאיר את הקבוצות למספר ימי

למי� של קבוצות ההורי�  איקלומ�ימי� במערכת ללא הטלות,   4�5עברו איסו$ ההורי� שהטילו ו/או  •

 והפרדה של זכרי� ונקבות.

 ).5(נספח תמונה  איסו$ הביצי� למתק� מיוחד ע� רשת והעברת� למערכת האימו� •

שעות לכ� א� ההטלות התרחשו באמצע הלילה לקראת הצהרי� המאוחרי�  16 � הביצי� בוקעות לאחר כ •

 זה השלב הנוח ביותר לעבודה אית�)הלרוות יבקעו לכ� רצוי לאסו$ את הביצי� לפני כ� (
 

   מערכת האימו�: .5

. ע� זרימה עדינה ופתח יציאה רחב מכוסה ליטר 100קליטת הביצי� במפלס מי� נמו% באקווריו� של  •

מש. בתו% האקווריומי� רצוי ליצר מקומות מסתור כגו� חצאי צינורות. באקווריומי� אוורור  100ברשת 

 חשכה. עדי� ומעליו כיסוי כהה ליצירת ה

�  נקבות  זכרי

2  1  

3  2  

5  3  

10  20  



   .ימי� 4 �הלרוות בוקעות באקווריומי� ואינ� צריכות לאכול במש% כ •

 )2(טבלה  תחילת האכלה בצהרי� של היו� השלישי מהבקיעה •

  ללרוותהאכלה תפריט : 2טבלה 

  ימי� מתחילת האכלה 
  ימי� מההטלה) 3/4(

7:00  9:00  10:00  13:00  16:00  

1�7  �  רוטיפרי�   רוטיפרי�      רוטיפרי�     רוטיפרי

8�14  �  רוטיפרי�   רוטיפרי�      רוטיפרי�   ארטמיה  רוטיפרי

15�21  �  רוטיפרי�   רוטיפרי�      רוטיפרי�   ארטמיה  רוטיפרי
  +ארטמיה

  ארטמיה  ארטמיה     ארטמיה   רוטיפרי�   ארטמיה  22�28

  מזו� יבש  ארטמיה     ארטמיה   מזו� יבש  ארטמיה  29�35

  מזו� יבש  ארטמיה     מזו� יבש      ארטמיה  35�42
 

. )(Nannochloropsis והאצה ננוכלורופסיס  �Red pepperל) מועשרי� ב"רוטיפרי� למ 10רוטיפרי� (לפי  •

 ל."ארטמיות למ 5ארטמיה לפי 

 Ocean nutritionשל חברת  OFמיקרו� או מזו�  200�300גודל  Bernaquaמזו� יבש: קוויאר של חברת  •

)O.N מיקרו� 200�300) גודל.  

 שבועות ובהתא� לגודל הדגי� מעבר הדרגתי לתפריט ההורי�. 5החל מגיל  •
  

6. �  :מערכת הפיטו

במו"פ לבריכות לאחר איקלו� איטי.  העברהבעזרת רשת ואיסו$ הדגיגי� מהאקווריו� של מערכת האימו�  

 בשעות הראשונות .הדגי� 4�5. העברת הדגי� מתבצעת בשבועות מ"ק המערכת מורכבת מבריכות של חצי

משאיבת הדגיגי� למערכת.  זרימה איטית בבריכה. יש לשי� רשת מתאימה על יציאת המי� בכדי להימנע

. לאחר חודש נית� להעביר אות� למי מתפיל ולהשאיר במי� 400בשלב זה הדגיגי� חיי� במי� במוליכות 

400  .�  רק את הדגי� המיועדי� להיות הורי

  

7 .:�  הזנת דגיגי

 OFו  Bernaquaשל חברת  MeMי�: ילהשוואת שני מזונות מסחרערבה מו"פ תחנת יאיר בניסוי שנער% ב

שתוספת ארטמיה נמצא  שבועות 6 ע� וללא ארטמיה לדגיגי� בני  Ocean Nutrition (O.N.)של חברת 

משפרת את קצב הגידול א% פוגעת בצבע הדג (הדגי� כתומי� במקו� לבטא את הפס האדו�). המזו� של 

O.N  .יפה �לאחר הפסקת מכיל פיגמנטי� ולכ� לדגי� שקיבלו מזו� זה ללא ארטמיה הופיע פס אדו

שמרו על הפער קצב הגידול וביטאו את הפס האדו�  O.Nלאחר כחודש ניסוי הדגי� שהוזנו ב הארטמיה 

י מומל� להאכיל את דגעל פי ניסוי  לא ביטאו צבע וקצב הגידול שלה� ירד. MeMבעוד הדגי� שאכלו 

בתוספת ארטמיה ובגיל חודשיי�, חודשיי�  Ocean Nutrition (O.N.)של חברת  OFהקרדינל טטרה במזו�  

  וחצי להפסיק ע� הארטמיה. 
  

8 .:�  הזנת הורי

� ההורי� זקוקי� למזו� מגוו� לכ� נבנתה עבור� טבלת הזנה המורכבת ממזונות: יבשי�, קפואי� וחיי

  .)3(טבלה 



  
  
  
  

  הזנה להקת הורי� : 3טבלה 
�  16:30ערב   13:00צהרי�   7:00בוקר   יו

  Ocean Nutrition  דפניה  Ocean Nutrition  א

  Ocean Nutrition  חייה/קפואה, ארטמיה גדולה    פלקס           ב

  ארטמיה קפואה  תולעי ד�  Ocean Nutrition  ג

  Ocean Nutrition  דפנייה   Ocean Nutrition פלקס       ד

  ארטמיה קפואה  תולעי ד�  Ocean Nutrition  ה

  Ocean Nutrition  דפניה/תולעי ד�   Ocean Nutrition פלקס         ו

  ארטמיה קפואה  תולעי ד�  Ocean Nutrition  שבת
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