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כאשר אנו נכנסים לחנות לממכר דגי נוי אנו 

. נפעמים מהצבעים הרבים הנגלים לעניינו

מספר לפני , כפי הנראה, הגיעו, הציקלידים

, ימים מחוות הגידול שם קיבלו תנאים טובים

החלפות , במזונות עשיריםהאכלה : הכוללים

נוסף ב. לילה סדירים/ מים קבועות ומשטרי יום

מזון המכיל את ב( כמעט תמיד) הוזנוהם 

בתוספת חומרי , טסטוסטרוןההרומון הזכרי 

 (.קנטקסנטין ועוד, Pכגון ויטמין )צבע 

 
 .בוהצ ןיישנאס קוקיפ גוסמ יוואלמ דילקיצ :1 הנומת

 

 Robert Cinquemaniפטנט אמריקאי של  פ"ע

הזנת דגים באחוז נמוך של , 1060 משנת 

מובילה ( %.0.00) טסטוסטרון ההורמון

זאת , לחיזוק משמעותי מאוד של צבעי הדג

לא פגיעה באורך חיו או בתנגודת גופו ל

מעניין לציין כי חלק מהמגדלים . למחלות

ואף  בארץ מוסיפים רמות לא מדויקות

וכתוצאה מכך  ,של ההורמון מוגזמות

נו של הדג בפני חוסמפחיתים באופן ניכר את 

ים על חשבון חיזוק מופע הצבע, קרי .מחלות

כי , עוד חשוב לציין .יותר לפגיע הדג הפיכת

, לרב באופן בלתי הפיך, פוגעהורמון זה 

עד , הנקביותבמיוחד באלה , במערכות המין

 . מלאה לכדי גרימת עקרות

 
 באקווריום רידה בצבעי הדגמדוע תתכן י

 ! ?הביתי
אנו מפסיקים את החשיפה בראש ובראשונה 

 איכות , (סטרס)תנאי עקה , בהמשך. ןהורמול

או האכלה , (ידובר במאמר המשך) מים ירודה

או כל אחד , יכולים כולם, במזון באיכות נמוכה

להרס תאי הפגמנט להוביל , מהם בנפרד

 .(בעיקר, תאי כרומופור) בעור הדג

צבעי הרקע התאורה או עוד מעניין לציין כי 

, גם הם על צבעי הדגבאקווריום משפיעים 

כאשר . פעמים באופן הפוך על דגים שוניםול

עוצמת אור )או התאורה חזקה /הרקע בהיר ו

>~0.5 W/L) ,פחית נוטים לה, ציקלידים

זאת בניגוד לדגי  .יהםמשמעותית את צבע

, אשר גידולם בחושך ,למשל ,(זהב)קומט 

, במופע הצבעיםמוביל להפחתה משמעותית 

  .(תאי הצבע) כתוצאה מהרס תאי הכרומופור

ויצירת תאי כרומופור כמעט חסרי פגמנטים 

 . במקומם

יובילו , רקעים כהים, במקרה של ציקלידים

לחיזוק ( מספר דקות)לרב באופן טבעי ומיידי 

נת לאפשר כפי הנראה על מ. צבעי הדג

כהה את צבעיו לנקבות לזהות גם בסביבה 

 .הבולטים של הזכר
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  .תות קוקיפ גוסמ יוואלמ דילקיצ :2 הנומת

 

 רתו שליוביל לחזמהו המזון הטבעי אשר 
 ! ?הצבע

. ירוק/ אם מדובר בדגים אשר צבעם כחול

מזון עשיר באצת מומלץ להשתמש ב

(. ירוקית/ אצה כחולית)למשל ספירולינה 

 על-גם אצל בני אדם כמזון תנחשב ספירולינה

כיוון בנוסף  .אבני הבניין המכיל כמעט את כל

בעצמה עשירה מאוד בפגמנטים האצה ש

 אוד צבעים אלהמחזק מירוקים וכחולים היא 

צבעים מופע במקרה של . גם בדג הניזון ממנה

להוסיף מומלץ  ,בדג צהובים וכתומים, אדומים

 מזון משפחה של צבענים המכונהל

פגמנטים  הםקרוטנואידים . קרוטנואידים

וביצורים  פרחיםבהנמצאים בעיקר בפירות 

בעלי צבע  (וחסילונים סרטניםכדוגמת )ימיים 

במאמר המשך נרחיב על )כתום וצהוב , אדום

 (.במזוןחשוב כמרכיב  חומרים אלה

את ילדינו  ליצריך לזכור כי גם אם נאכ, לבסוף

 ,המהווה מזון בריא לכל הדעות, עגבנייהרק ב

 יחסרו בגופם, במשך תקופה ממושכת

גם עבור הדגים , לכן. ויטמינים ומומסים רבים

על מנת מזון הן בסוגי חשוב מאוד לגוו ,שלנו

לספק את הצריכה היומית המומלצת עבור כל 

מומלץ  ,וסףבנ. אחד מאבני הבניין בגוף

" לפנק"פעמיים בשבוע / בתדירות של פעם

קפואים כדוגמת / את הדגים במזונות חיים

תולעי קמח או , ליפורניהתולעי ק, תולעי דם

טוביפקס אשר עשירים בחלבונים מן החי 

 . יותם ורבייתם של הדגיםומעודדים חיונ

לצד האכלה , שמירה על ערכי מים תקינים

קבועה במזונות איכות מגוונים צפויה לשמור 

 .על דגים בריאים המציגים מופע צבעים נהדר
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