
 

 

חדשה  ההקימה חוו קאבריד האגריטק והזרעים הישראליתחברת 

  זרעי הקאביס היציבים שפיתחה וייצור פיתוח  ,למחקריועדת המ

 זאת במקביל להקמת חוות גידול וספת בסן דיאגו, ארה"ב 

שיווק זרעי הקאביס היא חברת המטרה הראשוה של שותפות סמארט אגרו.  קאבריד

   2021 במהלך שתלהתחיל צפוי  , אשר יאפשרו סטדרטיזציה בתעשייה,היציבים

  

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

. בגבעת ח"ןהממוקמת מהגדולות בישראל  קאביס טיפוח וייצור זרעימחקר, חוות  מודיעה כי סיימה לבות

  הזים היציבים הראשוים שפיתחה 30החלה לבחון את קאבריד, אשר קיבלה היתר מהיק"ר לביית החווה 

דום, היה אחת  4.5 החדשה משתרעת על החווה  .בארץ וספות במקביל לבחית הזים בחוות מסחריות

  מטרת מחקר ופיתוח.בראש ובראשוה לת והגדולות בישראל המיועדהקאביס הרפואי חוות 

היקף טק. -המשקיעה בתחומי האגרושותפות סמארט אגרו, החברה הראשוה בה השקיעה קאבריד היא 

     מיליון דולר.  2-ההשקעה מוערך בכ

הזים הבחרים בקה מידה מסחרי זרעי ברה תחל לייצר את , החבחווהראשוים בחית הזים הגמר לאחר 

, החווה תשמש גם לייצור וייצוא של זרעי לשוק המקומי. לכשיפתח השוק לייצוא זרעים מחוץ לישראל

  עולם. רחבי הקאביס יציבים לשווקים ב

 דום 14-של כ גודלבקליפוריה בשבאזור סן דייגו  )Hempת המפ (הודיעה החברה כי רכשה חוו 2020בסוף 

יציבים  המיועדים לשוק  המפ מתקן לייצור זרעי החברה מקימה בחווה. ובעלות של כמיליון דולר

תתפתח בהמשך היא מיליון זרעים בשה ו 12.5-כצפויה להיות האמריקאי. התפוקה ההתחלתית של המתקן 

יציבים על בסיס המפ זרעי ותייצר  2021החווה תחל את פעילותה באמצע שת מיליון זרעים בשה.  50-כל

  . לשה כמיליארד דולרלפחות בארה"ב מוערך ב ההמפשל החברה בישראל. שוק זרעי  הטכולוגיההידע ו

יציבים ואחידים  מכלוא רעיסיימה לפתח את זלאחר ארבע שות מחקר לאחרוה החברה הודיעה כי 

העיקרית של תעשיית הקאביס  הבעיל . בכך, מביאה החברה פתרוןשל צמח הקאביס בעולםהראשוים 

, וכגזר מכך עלויות ייצור גבוהות יציבות גטית בצמחים היעדר הלוקה בחוסר הדירות וסטדרטיזציה בשל

ות בעיאת שתי ה פותרים, מושבחתיציבים ואחידים, עם גטיקה  מכלואזרעי  הפוגעות ברווחי המגדלים.

  הללו.

-CRISPRהסכם רישיון מסחרי לפטטים היסודיים של  על כי חתמה 2020בוסף לכך החברה הודיעה ב

Cas9 טעם בעלי הפטCRISPR  - Corteva Biosciences  ומכוןBroad  יברסיטאותשל או)MIT 

קאבריד הה חברת  .2020כזוכות פרס ובל לכימיה לשת  CRISPRלאחרוה הוכרזו מפתחות ה והרווארד).

 רישיון מסחרי לטכולוגיה זו.על הסכם חתמה הקאביס הראשוה בעולם ש

היציבים החדשים החברה פועלת במרץ רב לסיים את בחית הזים  :CanBreedעדו מרגלית, מכ"ל 

, שהה חוות התוספת של חוות המחקר, טיפוח וייצור הזרעיםהטכולוגיה ,  יתוחפ גמרשפותחו במקביל ל

בהקדם תסייע לחברה לעמוד ביעדיה ולהציע זרעי קאביס יציבים לשוק הישראלי  המחקר הגדולה בארץ,

   לרווחת המגדלים והמטופלים. האפשרי 



 

 

במטרה לסייע  2017הוקמה בשת  ,CanBreedחברת האגריטק והזרעים הישראלית : CanBreedאודות 

המגדלים.  להגדיל את רווחיותלמגדלים לספק חומר גלם איכותי ואחיד לתעשיות מבוססות קאביס וכן 

מצא בגבעת  מרכז פיתוח החברה .צוות החברה מורכב מאשי מקצוע ומומחים מתחום הזרעים והגטיקה

הו אחד ממתקי מחקר הקאביס וכולל משרדים, מעבדות, חדרי גידול וחממות ו שבמרכז הארץח"ן 

  ובין הגדולים בעולם.  הגדולים בישראל


