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מערכת טיפול במים לחקלאות מים
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אתגרים בחקלאות מים

מחסור בקרקע

יש צורך בהורדת צריכת המים–מחסור במים 

עלות המים

משפיעה על יכולת הייצור–איכות המים 

איכות סביבה
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שימוש אופטימלי במשאבים לייצור מקסימלי תוך פגיעה  : נחוץ

מינימלית באיכות הסביבה

מתמודדת עם האתגרים BioFishency



סוגי מערכות חקלאות מים קיימות

אינטנסיביות  
מסוחררות 

(RAS)

אקסטנסיביותאינטנסיביות

גדולקטןמאודקטןשטח

kg/m330 kg/m32 kg/m3 120ייצור

אתגרים
,מורכבות

יקרות
מים גבוההצריכת

בקרקע  מחסור

ובמקורות מים
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מערכות אינטנסיביות סגורות
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יתרונות לגידול במערכות סגורות
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ויותר95%עד , חיסכון ניכר בכמויות המים

חיסכון בקרקע

תפוקה גבוהה לקוב מים

שליטה ובקרה באיכות המים

אדםבכחחיסכון 

אפשרות לייצור בקרבת שווקים

גידול דגי מים  . יכולת גידול של מינים שאינם אנדמיים

חמים באזורים קרים ולהיפך

ייצור לאורך כל השנה ללא תלות במזג האוויר



חסרונות לגידול במערכות סגורות
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עלויות הקמה גבוהות

עלויות אנרגיה גבוהות

אדם מיומןבכחצורך 

(מצריך בקרה שוטפת)זמן תגובה קצר מאוד לתקלות 

(תלוי שוק ושלבי גידול)לא כלכלי לכל מיני הדגים 



איכויות מים חשובות למערכות סגורות
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חמצן

וטמפרטורהpHתלוי -NH4אמוניה 

תלוי מליחות  -ניטריט

תלוי מינים וגודל דג–ניטרט 

טמפרטורה

(TSS)סילוק מוצקים 



מרכיבי מערכת סגורה

9

פיטום  /אימוןבריכות 

מערכת סינון מוצקים

לסילוק חנקותביופילטר

CO2נידוף 

(חמצן נוזלי/ גנרטור חמצן )חמצן מערכת הספקת 

מערכות גיבוי והתראה

ליין-בקרה און, כגון הזנה: אופציונאליותמערכות 



סילוק מוצקים
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מקטין את העומס על הפילטר הביולוגי

:שיטות סינון

שיקוע  

:  סינון מכאני

Drum filter–תוף מסתובב 

פילטר חול

דיסקיותפילטר 

.....  ועוד 



פילטר מכני
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פילטר ביולוגי
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Nitrification:

Oxidizes ammonia and nitrite to nitrate

Concentration are raising slowly

NO3
-NH3

1½ O2

nitrosomonas nitrobacter 

1½ O2

NO2
-



לביופילטרציהשיטות עיקריות 
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Trickling Filter Submerged Filters 



לביופילטרציהשיטות עיקריות 
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טבול(טריקליניג)זולף 

ר לקוב"מ700לקובר"מ200שטח פנים

 FixedMovingסוג המצע

רגיש לסתימותרגישפחותסתימות

יעילות הוספת חמצן

לניטריפיקציה

אין צורך -גבוהה 

בחמצון נוסף

יש צורך באוורור  

מסיבי לחמצון ותנועה

בינוני כתלות באוורורגבוהCO2נידוף



חמצן
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:  חמצןשיטות החדרת 

י בעבוע אוויר אטמוספרי"אוורור ע

החדרת חמצן גזי

שימוש בחמצן נוזלי או גנרטור חמצן  



ייעודביופישנסי
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פיתוח טכנולוגיה איכותית אשר תגדיל את התפוקות ותחסוך  

בעלויות ובמשאבים

למנף את הידע הנרחב והניסיון הרב שהצטבר בחברה למציאת  

פתרונות חדשים ויצירתיים להרחבת חקלאות המים אל חקלאים  

.חדשים בסדר גודל קטן ובינוני



BioFishency-הטכנולוגיה

מערכת סינון במהלך מים אחד

הרחקת מוצקים–פילטר מכני 

O2העשרה בחמצן אטמוספרי / CO2נידוף 

 Totalסילוק חנקות –פילטר ביולוגי  

Ammonia Nitrogen (TAN)

לגידול  –העשרת חמצן בלחץ : תוספת עתידית

בצפיפויות גבוהות יותר
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איכות מים גבוהה יותר מעלה את יכולת הדגים  

לאכול והעלאת צפיפויות 



יתרונות המערכת
מעלה את הייצור

מפחיתה משמעותית את צריכת המים

עלות נמוכה

מתאימה לכל סוגי מערכות הגידול היבשתיות

צורכת שטח קטן –קומפקטית 

תפעול ואחזקה, פשוטה להתקנה–חבר והפעל 
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מיקסום משאבים קיימים        הגדלת הייצור        רווחים גדולים יותר למגדל

יתרונות סביבתיים
מפחיתה משמעותית את צריכת המים

שחרור מים מזוהמיםמפחיתה משמעותית 

קיימות

השפעה סביבתית מינימלית



תוצאות ניסויי מעבדה של המצע

הניטריפיקציההכפלת קצב 
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מערכות אקסטנסיביות

תפוקה גבוהה יותר עם אותן  

הכנסות גבוהות יותר= תשתיות 



אקסטנסיבי–תוצאות ניסויים בשטח 

הכפלת התפוקה
21
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עלויות  ( = 95%עד )חיסכון עצום בצריכת המים 

ייצור נמוכות יותר

מערכות אינטנסיביות



אינטנסיבי-תוצאות ניסויים בשטח 

ירידה בצריכת המים90%-85%

23



התקנות אחרונות
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Northern Research Station (Israel)

Tirat Zvi Fish Farm (Israel)

Barramundi Mini RAS – North India



מודל עסקי-ביופישנסי  
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:אסטרטגיית מכירות

ישראל–מכירות ישירות לחקלאי 

ל"חו-מכירות דרך מפיצים 

מכירות דרך ארגוני סיוע

:הרחבת קו המוצרים והשירותים

(SPB5, SPB30, SPB60)במספר גדלים stand-aloneיחידות 

חוות דגים קומפלט

שירותי יעוץ

חוות הדגמה בארץ ובעולם

מכוני רבייה

:פיתוחים חדשים

 ניטראטריאקטור אנאירובי לפירוק

מערכת לגידול שרימפס
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לחקלאות מיםביופישנסימערכת טיפול במים 

CTO, יגאל מגן

050-9302486

igal@biofishency.com

:יצירת קשר

CEO, קובי לבנון

054-4546307

cobi@biofishency.com
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