דף גידול  -קוקטיל
מאת :ד"ר שמעון וידמאייר
רקע כללי:
הקוקטייל מוצאו באוסטרליה שם הוא חי ,בלהקות גדולות או בזוגות ,בסמיכות למקורות מים .צבע הבר הוא גוף
אפור עם ראש צהוב ולחי כתומה .הקוקטייל הוא תוכי המחמד השני בשכיחותו אחרי התוכון וכיום ישנן מוטציות
צבע רבות ומגוונות.
אורך החים הממוצע של הקוקטיל הוא  21-21שנים כאשר ידוע על פריטים שהאריכו עד  03שנה ,חלק מהגורמים
המשפיעים על אורך החים הם הזנה ופעילות.
תנאי גידול:
ניתן לגדל את הקוקטייל בכלובי תעופה גדולים מחוץ לבית או בכלוב בתוך הבית .גודל הכלוב המינימאלי לקוקטייל
אחד הוא  03ס"מ אורך 03 ,ס"מ רוחב ו 66 -ס"מ גובה .מאחר הקוקטייל הוא תוכי מאוד פעיל הוא יעדיף כלובים
גדולים יותר .סורגי הכלוב עדיף שיהיו אופקיים כאשר הרווח בניהם הוא כ 1 -ס"מ .יש לדאוג למקלות עמידה
בגבהים שונים ובעוביים שונים בכלוב.
הזנה:
תערובת הזרעים לקוקטייל צריכה להיות רק חלק ממנת המזון היומית ,מאחר והזרעים עשירים בשומן ,יש לשלב
בהזנה כפתיות מתאימות ,אותן ניתן כיום לרכוש בכל חנות לבעלי חיים ,ירקות ופירות טריים .מומלץ להציע גם
ביצה קשה ותערובת השריה מידי פעם.
יש למקם הכלוב אבן מינרלים ולספק מים טריים.
רבייה:
הקוקטייל בוגר מנית החל מגיל של כ 1 -חודשים אך מומלץ להתחיל את הריבוי לא לפני גיל שנה ועדיף בגיל שנה
וחצי בכדי להימנע מבעיות .לצורך הריבוי דרוש כלוב מרווח ,תא הטלה מתאים וכמובן זוג קוקטיילים .ניתן להבדיל
בין המינים רק בבגרות .בצבע הבר לזכר פנים צהובות בוהקות בעוד לנקבה פנים הנוטות יותר לצבע אפור ,לנקבה
יש גם פספוס לבן בנוצות הזנב .בצבעי המוטציה השונים קשה יותר להבחין בין הזוויגים ומומלץ לבצע בדיקת
. DNA
הריבוי אפשרי כל השנה אך מומלץ לא לבצע יותר משני מחזורים בכדי לא להתיש את הזוג.
הנקבה תטיל  1-1ביצים וזמן הדגירה  21-12יום.
מחלות נפוצות:




מחלת המקור והנוצות  -מחלה ויראלית הפוגת במבנההמקור ומבנה הנוצות.
כליאת ביצה  -מצב בו הנקבה אינה מצלחה להטיל את הביצה.
כלמידיה  -מחלה מדבקת היכולה לעבור לבני אדם.

בכל מקרה בו התוכי מראה סימני מחלה יש לפנות לרופא וטרינר העוסק בתוכים על מנת לאבחן את המחלה
ולטפל בה.

