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 .תחום פטריות מאכל – 2016תוכנית עבודה 
 

 

 1תכנית מספר 

 (1פטריות חדשות ) גידול של  טכנולוגיות פיתוחשם התוכנית : 

 עפר דנאי 'דרחוקר ראשי :  

 רקע ותיאור הבעיה : 

אחת המטרות המרכזיות  של המו"פ בפטריות היא פיתוח הגידול של פטריות חדשות. 

מאכל חדשות לשווקים המערביים מתבססת בד"כ על שלוב של  אסטרטגיית ההחדרה של פטריות

ואו בריאותיים  חיוניים תוך שימוש בחומרי  םמוצר טעים, בעל מופע מושך שמכיל ערכים תזונתיי

 גלם מקומיים.

 פיתוח גידול של פטריות חדשות : מטרת המחקר

 :מהלך המחקר

חדשות במסגרת מתקן החלוץ שהוקם  הפטריות מספרפיתוח הגידול של  נבחן את זאת   בתוכנית 

משקי תאי גידול בחוות מתיתיהו והגידול יעשה ב .לעיקור מצעי פטריות  המאכל, בחוות מתיתיהו

מקורן של פטריות אלו הוא במזרח הרחוק והן ובמושב זרעית.  , מושב אודםמצפה חרשיםמודל ב

גם במדינות המערב ובעיקר אה. בשנים האחרונות החלו לגדל אותן ימגודלות בעיקר ביפן וקור

הפטריות שנבחן : שיטאקי, מלך  המיוחסים להן. םבארה"ב הודות לטעמן והערכים הבריאותיי

אלו  ע"י אפיון התנאים  פיתוח  טכנולוגיות גידול של פטריות חדשותהיער, פיופינו ומיטאקי. 

 ים בתחומים הבאים: זנים, הרכב מצע הגידול ותנאיי האקלים בכל אחד משלבי הגידול. יטביהמ
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 2תכנית מספר 

עיבוד פסולת אורגנית חקלאית בעזרת זבוב החייל השחור לקבלת קומפוסט בשל  שם התוכנית : 

 ומזון עתיר חלבונים להאכלת בע"ח.

 עדי יונס 'חוקר ראשי :  דר

 

 רקע ותיאור הבעיה : 

ענף עיבוד פסולת אורגנית בארץ נמצא . אדירות בכמויות מצויה צמחית חקלאית אורגנית פסולת

 י"ע מפוזרת אובתחילת דרכו, רוב הפסולת עוברת שינוע לאתרים מרוכזים ומוטמנת בקרקע 

לבעיות סביבתיות  טיפול שאינו מסודר בפסולות החקלאיות גורם .מבוקר שאינו באופן החקלאי

האלטרנטיבות הקיימות כיום לטיפול בפסולת  כוח אדם.אנרגיה, קרקע ו ולבזבוז משאבי

וטיפול בתולעת הקומפוסט  מיקרוביאליתאורגנית, חוץ מהטמנה ושריפה, הם קומפוסטציה 

 שיטות אלו אינן יעילות ומיושמות בכמויות מזעריות. (.Eisenia fetidaהאדומה )

נפוץ כיום בין Black soldier fly (BSF) (Hermetia illucens )חור, זבוב החייל הש

, ונחשב כחרק שאינו מזיק לאדם, לחי או לצומח, אינו מטריד 40°S -ל 45°Nקואורדינאטות 

משגשג על חומר אורגני מגוון. ניתן להשתמש בו לשלוש מטרות  BSF -ואינו נשא של מחלות. ה

( רימת הזבוב והגולם מהווים 2( עיבוד זבל אורגני, הקטנת כמותו לחצי והמרתו לדשן. 1עיקריות: 

 -( הפקת שמן לביודיזל. הידע המפורסם לגבי ה3מוצר מזון עשיר בחלבונים המשמש להזנת בע"ח. 

BSF לבד, ומתייחס לפסולת מהחי כסובסטרט. הפן היישומי חובבני מפותח בהיבט מדע בסיסי ב

 לגידול בקנה מידה קטן בלבד. 

 :מטרת המחקר

צמחית חקלאית  מצעי פטריות ופסולת אמצעי ידידותי לסביבה וכלכלי לעיבוד פסולתפיתוח  

קומפוסט ומזון עתיר  -, תוך קבלת תוצרי לוואי חיוביים לחקלאיBSF -מקומית, בעזרת ה

 נים לבע"ח.  חלבו

 

 :מהלך המחקר

 הרכבים בעלי חקלאיים במשקים, בהמשך ישולב גם מחקר במעבדה ראשון כשלב יבוצע המחקר 

, נבצע אנליזות BSF -במחקר נשתמש בשיטות מקובלות לגידול ה. צמחית פסולת של מגוונים

תכונות תזונתיות לחרק, נאפיין את הפסולת והקומפוסט מבחינת הרכב, מבנה, -ביוכימיות

 פיזיקאליות ופאונה. כל הבדיקות יערכו בשיטות המקובלות בתחום
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 3תכנית מספר 
 (3שם התוכנית : פיתוח שיטות להעשרת היער בפטריות מאכל )

 .עפר דנאי 'חוקר ראשי :  דר
 

 רקע ותיאור הבעיה : 
במהלך השנים האחרונות אנו עדים לתופעה של ירידה בכמות פטריות המאכל ביערות קק"ל, 

ובמקביל ירידה בגודלו של ציבור המלקטים. מרבית החוקרים מניחים  שהסיבות העיקריות 

לירידה הם שינויי האקלים וליקוט יתר. במקומות שונים בעולם פותחו טכנולוגיות להדבקת 

אכל אקטומיקוריטיות שונות, אשר מחד תורמות לשיפור בהיקלטות שתילי עצים בפטריות מ

והישרדות העצים, ומאידך מעשירים את היער בפטריות מאכל מבוקשות . פעילות זאת הביאה  

להעשרת היער בפטריות  מאכל, להגברת היקף המבקרים, המלקטים ולשיפור בהיקלטות 

יותר היא הדבקת עצים צים, הנפוצה שתי שיטות להדבקת ע והישרדות העצים. כיום מוכרות

בשלב המשתלה ונטיעת השתילים המודבקים בשטח ובשיטה השנייה מנסים להדביק בוגרים 

על מנת להבטיח את הישרדות  בעזרת אגרוטכניקה שכוללת קלטור והחדרת המידבק לקרקע.

ת המיקורזה בעצים עם העברתם לשטח, פותחו בשנים האחרונות טכנולוגיות מולקולאריו

שמאפשרות קבלה איכותית וכמותית של האקטומיקוריזה בדוגמאות הקרקע הטבעית. שיטה 

נוספת שמקובלת ומתאימה בעיקר לקרקעות וולקניות היא העלאת חומציות הקרקע ע"י תוספת 

   גיר ובאופן זה מניעת תחרות עם המיקוריזה האנדמית .      

כנית לפיתוח גידול פטריות כמהין, תו במסגרת תחום הפטריות המאכל במו"פ צפון מצליח,

להדביק בהצלחה שתילי מיני עצי יער שונים, שיינטעו בשנה הקרובה בארבע חלקות מודל, במיני 

שונים של פטריות כמהה אקטומיקוריטיות. הטכנולוגיה מתבססת על הדבקת שתילים שהונבטו 

על בסיס יצירת תנאיי על מצעי גידול מפוסטרים שמעודדים את הקשר בין הצמח לפטרייה, 

 מחסור לצמח בזרחן וברזל שנוצרים בגידול בקרקעות.

  : מטרת המחקר 
לפתח שיטות להכנה יעילה של שתילי מיני מחטניים שונים מודבקים במספר מינים של פטריות  

 מאכל מקומיות מבוקשות. 

והופעת  לפתח את האגרוטכניקה המתאימה לאקלום העצים תוך שמירת האקטומיקוריזה

 הפטריות.

-יה מתאימה, יקנה גם עמידות למחסור או איילבחון האם אילוח שתילי אורן הצנובר בפטר

זמינות ברזל, הגורם לכלורוזה והתנוונות עצי א. הצנובר בקרקעות בעלות רמות גיר גבוהות )כך 

 .עמידות ליובש לשיפור אנו מניחים(, בנוסף

 מהלך המחקר:  
 :טריות שישמשו לעבודההפ

 Suillus granulatus אקטומיקוריטית למיני  –מינים נפרדים(  3)כיום מוכרים  ארנייה מצויה

אורנים מקומיים ומאוקלמים. ידועה כמתפתחת היטב בקשר עם אורן ירושלים, אך ניתן למצוא 

 .קנריא.הצנובר וא.אותה גם בקשר עם אורן ברוטיה, 

Lactarius deliciosus אקטומיקוריטית למחטניים ובעיקר אורנים. ידוע כי  -נטופה ערבה

 . מתפתחת היטב ביערות אורן ברוטיה יכולה להתפתח גם על אורן הצנובר

 א. ברוטיה.וא. צנובר, א. ירושלים מיני האורנים. 
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 4תכנית מספר 
ין וויטמ שיפור הערך של פטריות כמזון רפואי ע"י הגדלת ריכוז האלפא ובטא גלוקניםשם התוכנית : 

D םובחינת יעילותם בניסויים פרה קליניי  

 BARD-דר. עפר דנאי, פרופ' בטי שוורץ, פרופ' יצחק הדרחוקר ראשי :  
 קמין  –דר. עפר דנאי, פרופ' דן לבנון , פרופ' ירון אילן ) הדסה (   
 

 רקע ותיאור הבעיה : 

 מזרח אסיה. בעשוריםלפטריות מאכל מיוחסות סגולת רפואיות עוד משחר הימים בעיקר בארצות 

האחרונים, הספרות המדעית מעידה על מגוון מרכיבים ביולוגים פעילים בפטריות כמו פוליסכרידים, 

 (. 1פנולים, גליקופרוטאין, טרפנואידים, אלקלואידים וחומצות אמינו )

-ונוגלוקנים, הידועים בתכונותיהם האימי-פטריות המאכל ידועות בתכולה של פוליסכרידים מסוג בטא

, ומהווה חומר מוצא הפטרייהמודולטורית. ארגוסטרול הוא מרכיב נוסף, הלוקח חלק במבנה ממברנת 

 Dויטמין -( . לאחרונה  דווח כי פרו1) UV-Bע"י חשיפה לקרינת  משפעל, כאשר תהליך זה D2 לוויטמין

המוכרת מאוקטב בתאי מערכת החיסון בתהליכי הידרוקסילציה, בנוסף למערכת ההידרוקסילציה 

למחלות   Dיותר, בכבד ובכליות. בהמשך, מחקרים שונים הציגו את הקשר של חסר ויטמין 

(.. בנוסף, 2הפעיל לווסת את פעילות מערכת החיסון במחלות אלו ) הוויטמין, ואת יכולת אוטואימוניות

 (.4דלקתית ) -, מיוחסת לו פעילות אנטיהוויטמיןמודולטרית של -לפעילותו האימיונו

גלוקן הנקרא "לנטינן". מחקר שנעשה לאחרונה -( מכילה בטאLentinula edodesיית השיטאקי )פטר

בקבוצתנו, הראה כי מיצוי מפטריות שיטאקי הוביל לירידה בתגובה החיסונית באזור המעי הגס במודל 

ל כן, (. בנוסף, פטריה זו מכילה, בדומה לפטריות מאכל נוספות, ארגוסטרול. ע3עכברים עם קוליטיס )

ובטא גלוקנים. לאור נתונים  D2מכילה ויטמין  B-UVשיטאקי החשופה לקרני  פטרייתניתן להניח כי 

-אלו, עולה השאלה האם שילוב של שני מרכיבים פעילים אלו יכולה להוביל לפעילות אימיונו

יכי דלקת מודולטורית סינרגיסטית. בעבודה זו בחנו שאלה זו במודל עכברי עם כבד שומני בשילוב תהל

(NASH\ HCV.) 

ובפוליסכרידים  D2,פיתוח שיטות להעשרת פטריות שיטאקי בוויטמין  -במסגרת קמין :ותמטרת העבוד

 על מנת שישמשו בניסוי במודל עכברי לטיפול בכבד שומני במסגרת חלק המחקר הנערך בהדסה. 

ובחינת התוצרים במודל של תרום סרטן  הגברת ריכוז גלוקנים בפטריות פלאורוטוס BARDבמסגרת 

 המעי הגס.

 :מהלך המחקר

מעוקרת של נסורת אקליפטוס וגפת זית, תוך  מצע מהלך המחקר: פטריות שיטאקי גודלו על תערובת

הקפדה על מניעת חשיפתם לקרני השמש. לאחר הבשלת גופי הפרי, הפטריות נקטפו, והופרדו אקראית 

, והשנייה קבוצת הטיפול שנחשפה UVלשתי קבוצות. האחת קבוצת ביקורת שלא נחשפה כלל לקרינת 

(. LH-840; Xenon Corporation, Wilmington, MA) במערכת הקרנה B-UVפולסים של קרני  4-ל

בהמשך, הפטריות יובשו בייבוש בהקפאה ונטחנו במכתש ועלי בשילוב חנקן נוזלי. אבקת הפטריות 

 מעלות צלזיוס, ללא חשיפה לאור. -80אוחסנה ב 

 תוצאות:

ותן והארגוסטרול בא D2בעבודה זו בחנו כיצד הקרנה של פטריות שיטאקי משפיעה על תכולת הויטמין 

גרם  1מיקרוגרם /  42.96 -באופן משמעותי ל D2פטריות. נמצא כי בפטריות מוקרנות עלה ריכוז ויטמין 

 ., בהשוואה לקבוצת הביקורתגרם פטריה מיובשת( 1יחב"ל /  1,718פטריה מיובשת )= 
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 5תכנית מספר 
 שם התוכנית : פיתוח הגידול של פטריות כמהין בגליל ובגולן.

 .עפר דנאי 'חוקר ראשי :  דר
 

 רקע ותיאור הבעיה : 

 
בשנים האחרונות נעשים במקומות שונים בעולם ניסיונות להחדיר גידול של סוגים שונים של 

פטריות מיקוריזה מבוקשות לאזורי גידול חדשים.  פטריות הכמהין האירופיות הן היקרות 

, והמובילות ביניהן זו הכמהה הלבנה האיטלקית והכמהה והיוקרתיות מבין פטריות המאכל

 הצרפתית החורפית והכמהה השחורה הקייצית.

ידנו  על. לאחרונה הושגה  בנושא הכמהה החורפית, אך ללא כל הצלחהבישראל נערכו מחקרים 

 . aestivum  Tuberראשונה בישראל בגידול הכמהה האירופית הקייצית פריצת דרך 

 ים בגליל ושניים בצפון הגולן הביאו את רצונם להקים חלקות מודל של כמהין.  ארבע משקים שני

 
  : מטרת המחקר

 והחורפית לפתח ידע וטכנולוגיה להדבקה יעילה של מטעים קיימים וחדשים בכמהה הקיצית

 לאפיין את שלב ההבשלה המתאים לאיסוף, לפתח ממשק גידול שימקסם את  יבול הפטרייה.

 

 :מהלך המחקר

 בחלקת המודל בברעם אנו בוחנים משטרי השקיה שונים.

 אנו בוחנים שיטות הדבקה שונות של מספר מיני עצים

 אנו בוחנים את השימוש באף אלקטרוני לזיהוי שלב ההבשלה לפני ההוצאה מהקרקע 


