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 הקדמה

תארנו בקצרה את , במאמר הראשון בסדרה
 למאמר)דגי הקילי המשפחה המגוונת של 

ניסינו , במאמר העוקב, [(1] לחץ כאן ,הראשון
לי ייר קווים כלליים בגידול וריבוי דגי הקילצ

השלישי במאמר [(. 2]לחץ כאן , למאמר השני)
ספק כלים בסיסיים להבקעתם נ ,דרהבס

בימים אים הרכים של הצאצ וגידולם
אומנם תארנו , במאמר הקודם. הראשונים
כבדת כמות נבכוחות עצמכם לקבל כיצד ניתן 

רבים , כיום אך, קילי דגיביצי ואף רציפה של 
מדלגים על שלב הריבוי ומזמינים את הביצים 

מספר ) Ebayנטרנט כדוגמת יישירות באתרי א
אין * [5] -ו[ 4], [3]דוגמות ניתן לראות ב 

להסיק דבר לגבי הספקים והם מוצגים כאן 
במקרה של הזמנה דרך אתר  (.כדוגמה בלבד

מומלץ לבקש מהספק הוראות , ינטרנטא
הביצים . קעה רלוונטיות לזן המבוקשהב

כ בשקית המוגנת לאור ומכילה "ישלחו בד
 יכתביג השקית "ע. בתוך מצע כבול לחם ציבי

וג באופן ברור תאריך ההבקעה המומלץ וס
 .הדג

 

 Fundulopanchax nigerianusדג קילי מסוג : 1תמונה 
 [.5]מתוך 

 

 חסון ביצי הקילי ומועד הבקעתןא

יש לשמור אותן , לאחר שהוטלו הביצים במצע
 -בבחושך , לחכבול מצע שקית המכילה  בתוך

אומנם זמן ההדגרה . או מעט פחות מעלות 20
אך , המומלץ משתנה מעט בין זני קילי שונים

  Nothobranchiusניתן לקבוע כי עבור דגי ה 
שבועות של הדגרה  6-6 ,למשל ,העונתיים

לפני תחילת  . נותנים בקיעה באחוזים טובים
 ועהב קיימתיש לוודא כי , תהליך ההבקעה

 ראת כעיןהני ביצהחלקה העליון של הב
בועה זאת היא אינדיקציה טובה . (2תמונה )

ומוכן  באופן מלא שהעובר בביצה התפתחלכך 
במקרה של הזמנת הביצים  .לבקיעה

תאריך ההבקעה רשום , כאמור, באינטרנט
 . ג השקית"במפורש ע

 

 [6]ביצי דגי קילי מתוך : 2תמונה 

 :תהליך ההבקעה

קטן יש להשתמש במיכל ,לצורך ההבקעה
במיכל  .ריםליט 2-10של  שקוף בנפח כלליו

מי אקווריום ישנים או מי ברז  מומלץ למלא
 אותו השקענונידפנו את הכלור או  מהם

יש לזכור כי הדגיגונים  .ות נוגד כלורבאמצע
גובה המים  .רגישים מאוד לערכי המים



 
יש  . מ"ס 5-המוספים במיכל יגיע עד לכ

להוסיף את הכבול המכיל את ביצי הקילי לתוך 
חשוב לא להפריד את הביצים . מי המיכל

יש לפרק בעדינות את  .מהכבול מבעוד מועד
לאחר שמרבית ו גושי הכבול בתוך המים

יש לאסוף , הכבול שקע בתחתית המיכל
. את שאריות הכבול הצףבעזרת רשת קטנה 

פני שטח המים נקיים על  אתחשוב לשמור 
דגיגוני  ם ולכידתם שלמנת להקל את זיהוי

 ,שוקעות במיםאומנם הביצים . שיבקעוהקילי 
עלולות , במקרה עברו קישור לכבול צף אך אם

לכן יש להקפיד לפרק צברי כבול , גם הן לצוף
בהנחה שזמן  .צפים לפני איסופם וסילוקם

אנו נחזה בתוך , ההבקעה היה מדויק תחילת
בכל . מספר שעות בבקיעת מרב הביצים

לביצים  שעות 46עד מומלץ להמתין , מקרה
וי הדגיגונים מיד לאחר זיה .המתעכבות

הבקיעה מעט קשה בשל גודלם הזעיר 
והעובדה כי הם נמצאים בקרקעית המיכל 

הדגיגונים צפויים . (3תמונה ) כמעט ללא ניע
להתחיל לנוע מספר שעות לאחר הבקיעה 

 . לוזהו הזמן בו ניתן להעבירם למיכל הגידו

 

 [.6]בני יומם מתוך  דגיגונים: 3תמונה 

 ים הראשוניםבימ גידול הדגיגונים

 ,שקוף גידולמיכל נכין , לצורך גידול הדגיגונים
כשבוע לפני תחילת  ,ליטר מים 20 -5המכיל 

גם , בדומה למיכל ההבקעה. תהליך ההבקעה
במיכל זה נמלא מים מאקווריום קיים או מים 

חשוב לשים במיכל צמחים צפים . מיושנים
תמונה ) אווה'כדוגמת קרנן טבול ומוסים כמו ג

יוצרים  צפופיםצמחים . מוסמס טקריסאו  (4
מעודדים צמיחת אינפזוריה המשמשת הגנה ו

מאמר רביעי ראה ) כמאכל לדגיגונים הצעירים
הכנסת מספר שבלולים לתוך . (בסדרה

אינפזוריה  מסייעת גם היא ליצירת, המיכל
חשוב  .שכן האחרונה ניזונה מצואת השבלולים

, אחדדגיגונים במיכל  20 -מעל לשלא לצופף 
אין  .על מנת שלא להעלות את אחוזי התמותה

 . כל צורך בפילטרציה או איורור במיכל

 

 .אווה מוס'ג: 4תמונה 

חשוב להציב , אם בחרתם בכל זאת בפילטר
 .פילטר ספוג בסינון עדין לבל ישאבו הדגיגונים

 תונח מעל המיכל ותדלוק כ אשר מנורת לילה
שעות ביום תעודד פליטת חמצן למים  6-12

חשוב כי המנורה לא תפיץ . וגדילת אינפזוריה
. המים' חום רב מדי ותעלה את טמפ
. שבועות 3-הדגיגונים יגדלו במיכל זה כ

 ההעברת הדגיגונים למיכל הגידול יכול, כאמור
. וחים בחופשיותלהתבצע כאשר הדגיגונים ש

 בעדינות את ההעברה עצמה מומלץ לבצע
שימוש ברשת . (5תמונה ) באמצעות פיפטה

הוביל לטראומה ולתמותת לצפופה עלול 
  .דגיגונים ולכן אינו מומלץ

 

 .פיפטה: 5תמונה 

 רון החסונות בתהליך בקיעת הביציםעיק



 
חשוב הקיים עקרון  יגהקילי מצהיצי הבקעת ב

והוא המקנה חסונות  במערכות ביולוגיות
כאשר אנו מתבוננים , למשל .אלה תולמערכ

 ישנם מיני צמחים אשר, על ממלכת הצומח
עם הגיעם  מידזרעים נובטים מרבית ה

אוכלוסיית הזרעים אך מיעוט שולי ב ,לקרקע
? מדוע ,חום גבוהינבוט רק לאחר חשיפה ל

ההיגיון האבולוציוני העומד מאחורי מהו 
כלל הזרעים  אם היו נובטים? התופעה

בקרקע  או מיד עם פגיעתם הנופלים מהעץ 
רוותם או בכיבתם של חיות לאחר שנישאו בפ

קרה של מה היה קורה במ, המפיצות אותם
, שהעצים הבוגרים כמובן? שריפת יער

 נכחדובכך היה היו נשרפים  והנבטים הצעירים
מקלט  למעשה מהווה קליפת הזרע. המין כולו

תעדיף המערכת , לכן. עבור עובר הזרע חסין
דיאפוזה  ליצור בחלקם הקטן של הזרעים

מנגנון  ובכך להוסיף של העובר (תרדמת)
 כך מבטיחה המערכת. הלפני נביט אבטחה

. למשל ,ת המין גם לאחר שריפת יערושריד

גם בביצי הקילי ישנם , זרעי צמחיםמה לבדו
בשל חשיבותו הרבה של . מנגנוני אבטחה

ל הביצים לא כ, העובר ושימור הדור הבא
וחלקם  ,במיםהראשון יבקעו מיד עם מגעם 

 ?מדוע ידרשו תהליכי יבוש והרטבה חוזרים
בטבע יתכן וירד גשם . יןמר את המכדי לש

קצר ולא משמעותי אשר לא יצליח למלא את 
אם יצאו כלל . מקווה המים בו נמצאות הביצים

יבקעו כלל הדגיגונים  ,הביצים מהתרדמת
. ימותו כלל הדגיגונים, יבש מקווה המיםיוית
מנגנון האבטחה יגרום לחלק מהביצים  לכן

לאחר , לכן. לבקוע רק בגשם השני או השלישי
יש , שעות מזמן ההבקעה הראשונה 46

ליבשם , לאסוף בחזרה את הביצים והכבול
ולאחסנה רה בשקית מעט ולארוז אותם חז

לאחר המתנה של כשבועיים . במקום חשוך
רב . חדשניתן לבצע את תהליך ההבקעה מ

חזרה . הסיכויים שאכן יבקעו פרטים נוספים
    .על התהליך יכולה להוביל לבקיעה נוספת
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