דף גידול  -תוכון אוסטרלי
מאת :ד"ר שמעון וידמאייר
רקע כללי:
התוכון האוסטרלי הוא ציפור המחמד הנפוצה ביותר בעולם .בטבע תוכונים חיים באזורים היבשים של אוסטרליה.
התוכון האוסטרלי מגודל בשבי מאז  ,0581במהלך הזמן פותחו מוטציות צבע שונות וכיום ניתן למצוא תוכונים
בצבעים מגוונים החל מהירוק הטבעי ועד צהוב ,כחול ,לבן ,אפור ,ושילובים שונים.
אורך חים ממוצע של תוכון בשבי הוא כשמונה שנים אך ישנם מקרים מתועדים של תוכונים שהגיעו אף לגיל של 08
שנים ואף .01
בתוכונים ניתן להבדיל בנקל בין זכר לנקבה .לזכר דונגית (האזור שמסביב לנחיריים) עגלגלה בצבע כחול ולנקבה
דונגית שטוחה יחסית בצבע חום.
תנאי גידול:
גודל הכלוב המינימאלי עבור זוג תוכונים הינו  81ס"מ אורך  81Xס"מ רוחב  01 Xס"מ גובה .כמובן שככול שהכלוב
יהיה גדול יותר כל איכות חיו של התוכון תהיה טובה יותר .יש למקם את הכלוב באזור מאוורר של הבית אך לא
באזור פרוץ לרוחות חזקות.
התוכונים נחשבים לחברתיים ואינטליגנטים ודורשים צעצועים ואת חברת המגדל או את חברתם של תוכונים
נוספים.
הזנה:
תערובת זרעים לתוכונים .תערובת זרעים מושרים ,פירות מגוונים למעט אבוקדו שנחשב לרעיל .ירקות מגוונים
למעט תפו"א,בצל ופטריות ,אגוזים ,כפתיות.
יש להימנע מ:אלכוהול ,קפאין ,מוצרי חלב ,אבוקדו ,בצל ושום .כל אלו נחשבים לרעילים.
רבייה:
אפשרית כל השנה ,יש לספק לתוכונים תא הטלה מתאים .הנקבה תטיל  4-6ביצים ,זמן הדגירה  05-00יום כאשר
הגוזלים יפרחו מהקן בסביבות גיל  01יום מהבקיעה
מחלות נפוצות:






התוכונים עשויים להיות נשאים של מחלת הכלמידופילה (כלמידיה) .מחלה זו עלולה לפגוע בבני אדם
בעיקר בילדים קטנים ואנשים מבוגרים להם מערכת חיסון חלשה .חיידק זה גורם למחלת נשימה קשה
ודלקת ריאות .מומלץ לבדוק כל תוכון חדש אצל וטרינר לחיידק ובמידה והוא נשאה של החיידק יש לטפל
בו באנטיביוטיקה עד להעלמות החיידק.
אקרית הקנמידוקופטס  -טפיל עורי הנפוץ בתוכונים גורם לקשקשת מסביב למקור ,לעיניים ,לרגליים
ובמקרים קשים לשינויים במבנה המקור.
מחלת המקור והנוצות  -מחלה ויראלית הפוגעת בהתפתחות הנוצות ומבנה המקור .בתוכונים נקראת גם
"נשירת נוצות צרפתית"
כליאת ביצה.

יש לפנות לווטרינר העוסק בציפורים ובעלי כנף בכל מקרה בו התוכון מראה את אחד מהסימנים הבאים:
לא אוכל ,עומד נפוח ומצומרר בצד ,הפרשות מהאף או מהעיניים ,שלשולים או צואה הדבוקה לביב ,קשיי נשימה,
הקאות או פליטות.
אין למקם את כלוב התוכונים בחדר השינה מאחר וישנם אנשים אשר מפתחים אלרגיה לאבק הנוצות ולהפרשות
התוכונים.

