
 

 

את לפתח  סיימהקאבריד, חברת הפורטפוליו סמארט אגרו: 

   הראשוים בעולםגטית אחידים היציבים והביס אקהזרעי 

צפוי במהלך  , אשר יאפשרו סטדרטיזציה בתעשייה,שיווק זרעי הקאביס היציבים

   2021 שת

  

, העוסקת בפיתוח והשבחה של זרעי קאביס, CanBreed)( קאבריד חברת האגריטק והזרעים הישראלית

מביאה  ,בכך. בעולם הראשויםאחידים הויציבים הקאביס  מכלואזי  סיימה לפתח אתכי  גאה להודיע

 היעדר סטדרטיזציה בשלוהדירות חוסר בהלוקה העיקרית של תעשיית הקאביס  הבעיל פתרוןהחברה 

יציבים  מכלואים .הפוגעות ברווחי המגדלים עלויות ייצור גבוהותוכגזר מכך  ,יציבות גטית בצמחים

  .ות הללובעיאת שתי ה יפתרו, מושבחת, עם גטיקה מזרעים ואחידים

ת, סיימה קאבריד לפתח את קווי ומאומצפיתוח מחקר ושות יותר משלוש , לאחר 2020ביוי 

קוים בין הכלאות המכעת,  .קאביסצמח השל בעולם האחידים הראשוים יציבים)  100%(ההומוזיגוטיים 

) הראשון מסוגו בעולם. F1 hybrid seedsהזרעים היציבים (מכלואי מחזור ייצור החברה את  סיימה אלה

. כולה ת הקאביסתעשיילאיכות גבוהה של חומר גלם ה וסטדרטיזציהדירות, זרעים יציבים אלו יבטיחו 

לבחיה שתלו יי במחזור הוכחי יוצרו ע"י קאבריד עשרות זים חדשים יציבים בעלי רקע גטי מגוון, אשר

 הבחיה, הצפוי להסתייםשלב בימים אלו. בתום  מוקמתהזרעים של החברה הת הטיפוח וייצור בחוו

  .דרישות השוקו על זרעי הזים שיע ושווק, י2021של שת  ההראשו במחצית

 מתבצעקאביס החי צמריבוי , מתבצע מזרעים יציביםגידולם אשר  שלא כמו רוב הגידולים החקלאיים

הצאצאים  בין גטיתלהבטיח  זהות עשה על מת  שיבוטה. מצמחי אם יחוריםיחיתוך שיבוט ע"י באמצעות 

לא היו זרעי קאביס ומאחר זרעים מקאביס  בגידול הגהשלא היה יתן לעד עתה , דבר שצמחי האםל

   יציבים.

חומר הגלם המופק מצמחי קאביס שגודלו מייחורים איו הדיר, והו הגורם העיקרי לחוסר הסטדרטיזציה 

שיטות השיבוט אולם מאידך, שיבוט מבטיח זהות גטית בין הצאצא לבין צמח האם, מחד, ההקיים בעף. 

באופן טבעי, בדומה לתהליך כך, . אםהצמחי אין מועות את הזדקות  ,(כגון תרביות רקמה)הקיימות כיום 

עוברים בתהליך ההזדקות, מוטציות ושיויים בגום  צמחי האםהקורה בכל אורגיזם חי, כולל בי אדם, 

שלמרות לכך מביאה עובדה זו  ברמות הביטוי של הרכיבים הכימיים השוים בצמח. הגורמים להבדלים

אותם צמחי האם כאשר ם של צאצאים לצמחי אם זקים שוה מצאצאיהפרופיל הכימי של  ,הזהות הגטית

  היו צעירים. 

כל זי הקאביס שהדירות בתוצרים בגידול קאביס מזרעים, עוצה בכך עד עתה לא יתן היה לקבל שהסיבה 

ר וצתילא יציבים קאביס  בין שי זי כלאההו (לא יציבים גטית) ם הטרוזיגוטיםהקיימים בשוק כיום ה

לא יציבים  מהכלאה של שי צמחיםהמיוצר הגדל על צמח . לפיכך, כיום כל זרע עם שוות גטית גבוההזרעים 

קאביס אותו הצמח. העובדה שכל הזרעים שוים זה מזה בצמח על גבי הזרעים יתר מכל גטית שוה  היו

אי  .השו גטיבעלי פרופיל יהיו , למרות שמקורם מאותו צמח, אלומזרעים צמחים שגודלו ה שמסוים פירוש

 היתהלשמר את הזהות הגטית של הצאצאים למגדלי הקאביס  הזמיההשיטה היחידה לכך, עד היום, 

  .מצמחי אםבאמצעות שיבוט 

  



 

 

  

תירס עגביה, , כגון צמחי צמחים גדלים. בתעשיית החקלאות מתעשיית הזרעיםהפתרון לבעיה מגיע מ

הדירות את ו יאיכות את האחידות הגטית המאפשרת גידולאך ורק מזרעים יציבים המבטיחים  אבטיח וכו',

  התוצרת. 

, מיוצרים מצמחים את התעשייה החקלאית יםהמשמש וכו'ותירס  עגבייהזרעי , כגון זרעים יציבים

משאבים  יצירת צמחים הומוזיגוטיים דורשהליך יציבים).  100%(צמחים שהם  מקווי הורים הומוזיגוטיים

זרעים  ייצרוהכלאה של שי צמחים הומוזיגוטיים שוים . רבוצורך זמן ייחודי ידע אגרוומי ומדעי  ,ייעודיים

. זרעים אלו ידועים DNAיהיו בעלי אותו  של תוצר ההכלאההזרעים כל "תאומים זהים", כלומר  שהם

וכך  , אחד לשי זהיםה ביא תמיד לצמחיםי Hybrid F1זרעי שימוש ב .Hybrid F1הזרעים כזרעי  בתעשיית

  .יבטיח הדירות חומר הגלם המופק מהצמחו HEMPתר את הצורך בשיבוט של קאביס ויי

, TMYieldMaxמשופרות,  תכוות גטיות פלטפורמתבמקביל לפיתוח הזרעים היציבים מפתחת קאבריד 

עקבי, איכותי, גידול זקוקים להם עבור  HEMPוקאביס  אגרוומיות שמגדליתכוות מספר רב של  מכילהה

של עריכה גומית חדשי בעזרת כלי טיפוח ע"י החברה מבוצע  אלהתכוות טיפוח בעלות מוכה ובהיקף גדול. 

גם היציבים של קאבריד  המכלוא הזרעייכילו  TMYieldMaxפיתוח ה עם השלמת  .CRISPRהקרא 

  . תכוות אלה

, אשר מחלת הקימחוןפיתוח תכות עמידות כגד ל פרוייקטבמסגרת כי קאבריד בובמבר האחרון הודיעה 

ות ב ההפלטפורמתאחת מהתכו TMYieldMax ,  ום צמח לבצע ולזהותהחברה הצליחהיעריכה בג 

הסכם רישיון חתימת  על ת החברהבהמשך להודע הגיע דיווח זה.  CRISPR-Cas9-ע"י שימוש ב קאביסה

ומכון  CRISPR  - Corteva Biosciencesעם בעלי הפטט CRISPR-Cas9מסחרי לפטטים היסודיים של 

Broad  יברסיטאותשל או)MIT .(ה הוכרזו מפתחות ה והרווארדלאחרוCRISPR  ובל כזוכות פרס

 .2020לכימיה לשת 

דום.  14-של כ שטחבריה דייגו שבקליפורכשה חווה חקלאית באזור סן כי לאחרוה החברה, עוד הודיעה 

יציבים המיועדים לשוק האמריקאי. התפוקה ההתחלתית  HEMP מתוכן לקום מתקן לייצור זרעי בחווה

 מיליון זרעים בשה.  50-בהמשך לכ גדלמיליון זרעים בשה והיא ת 12.5-של המתקן צפויה להיות כ

מאתגרות כאשר גיע לאחר כמעט ארבע שות פיתוח מ ההישג של החברהעידו מרגלית, מכ"ל קאבריד: 

חיוך גם במשקיעה  תחום הזרעים בקאביס, ובמקבילב יםתמודדת עם פערי ידע ותשתית רחבהחברה מ

. ההישג של קאבריד, הראשון מסוגו בעולם, יציבים   HEMPקאביס ו   היתכות פיתוח זרעילגבי  השוק

שתיתן מעה לשוק הופך את החברה למובילה בתעשייה מתפתחת זו מציב את החברה בקדמת המחקר ו

  . דולרים בשה י, האמד במאות מיליוHEMPזרעי קאביס ו לשעצום פוטציאלי גלובלי 

  

  : CanBreedאודות 

במטרה לסייע למגדלים לספק חומר  2017הוקמה בשת  ,CanBreedחברת האגריטק והזרעים הישראלית 

המגדלים. מרכז פיתוח החברה,  לתעשיות מבוססות קאביס וכן להגדיל את רווחיותגלם איכותי ואחיד 

אשר הו אחד ממתקי מחקר הקאביס הגדולים בישראל, הכולל משרדים, מעבדות, חדרי גידול וחממות 

  צוות החברה מורכב מאשי מקצוע ומומחים מתחום הזרעים והגטיקה.. ממוקם בגבעת ח"ן שבמרכז הארץ


