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 20142013/ –ח שנתי תחום הפטריות "דו

 

 (1)   מאכל. פטריות סוגים חדשים של גידול שלהפיתוח  : ם התכניתש

 

 : עפר דנאישם החוקר
 

 קע ותיאור הבעיה:ר

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

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

 ו/או בריאותיים  חיוניים.  םטעים, בעל מופע מושך שמכיל ערכים תזונתיי מוצר

 Grifola:  חדשות פיתוח הגידול של שתי פטריות מאכלב אנו מתמקדיםבתוכנית המוצעת 

frondosa  Maitake-   וFflammulina velutipes eringii-. .P   ,מקורן של פטריות אלו ואחרות

מגודלות בעיקר ביפן וקוריאה. בשנים האחרונות החלו לגדל אותן גם הוא במזרח הרחוק והן 

חשיבות  המיוחסים להן.   םבמדינות המערב ובעיקר בארה"ב הודות לטעמן והערכים הבריאותיי

בפיתוח תחום חדש של גידול פטריות מאכל על מצעים מעוקרים,  ובכך להגדיל  תוכנית זאת היא

כל בארץ ולאפשר ניצול חדרי גידול קטנים קיימים שאינם את פוטנציאל היצור של פטריות מא

 מתאימים יותר ליצור פטריות השמפניון והפורטבלה.
 

 איכותי וכמותי:  -יעד אותו אמורה להשיג התכנית ה
 

אלו  . התחלת יצור חצי מסחרי בשנה שלישית  פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות

 למחקר
    

 2015סיום   2009תחלת התוכנית יולי ההתכנית ומועד סיום:  תועד התחלמ
 

 פיתוח  -לב המו"פש
 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:
דל מתבצע ביחידה גידול המיועדים לכך בחוות מתתיהו, ומוהניסויים מתבצעים בחדרי ה

 1זכוכית של בצנצנות  ו. הניסיונות נעש  האורגנית בזרעית ואצל מגדל חדש בקיבוץ איילת השחר

שבועות  3-4להנבטה של כ  . לאחר עיקור המצע מוסף חומר הריבוי ליטר  4ליטר ובשקיות של כ 

  מועבר המצע לתנאי יצור גופי פרי,  בתאי הגידול ובמשק מודל. ןשלאחריה
  

 תוצאות: 
 

דול בוצעו התאמות של הרכב סוגי מצעים אורגנים שונים שכוללים רסק גזם של עצי פרי ויער לגי

הזנים השונים. הוכן פרוטוקול לשלבי הגידול השונים שמשמש כרגע במשקי המודל שמהם מאסוף 

 נתוני יצור להמשך הפיתוח   

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
הקמת מתקן חלוץ  .במודלגידול ניסיונות מעבר לבאנו , על פי תוכנית העבודה בוצעההעבודה 

, כרגע אנו משקי מודל חדשיםל בחינת מעברהיקפי היצור והגדלת   מאפשרת לנובחוות מתיתיהו 

 .  בודקים מספר חלופות בגליל  
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ניצול פסולת של תעשיית פטריות להפקת כיטוזן ויישום הכיטוזן הפטרייתי  :ם התכניתש

 (2)  כחומר ציפוי פעיל טבעי ואכיל לתוצרת חקלאית 

 , דר' עפר דנאי'ילנה פוברנוב 'דר :שם החוקר
 

 קע ותיאור הבעיה:ר

ניתן לפרק כיטוזן על ידי תסיסה כיטוזן הוא חומר טבעי בעל פעילות אנטימיקרוביאלית מצוינת. 

הוא אינו טוקסי לבני אדם ולחיות. ביולוגית ולכן הוא לא מזהם סביבה. כיטוזן היפואלרגני ויציב, 

מחקרית רבה ויישומים נרחבים. בשל פעילות, בטיחות והתכלות ביולוגית, כיטוזן זכה לתשומת לב 

הוא ידוע כמרכיב יעיל להארכת חיי מדף של תוצרי מזון גם כתוסף למזון עצמו וגם כחומר  בפרט,

 ציפוי. 

 חרקיםובשלד החיצוני של ה פטריותשל  פן התאדובהעיקרי נגזרת של כיטין, המרכיב הינו  כיטוזן

הגבלות  אחרים. באופן מסורתי מכינים כיטוזן מפסולת סרטנים אך לשיטה הזו יש פרוקי רגלייםו

סרטנים  יקרים יחסית וכמות שלהם תלויה בעונה בעת שתהליך הפקה דורש וחסרונות. 

יים ונותן תוצר לא אחיד מבחינת משקל מולקולארי של טמפרטורות גבוהות וריאגנטים תוקפנ

מטעמי כשרות ולכן  ואין שימוש בכיטוזן כמרכיב מזון, בין היתרייצור כיטוזן בארץ אין החומר. 

בארץ במיוחד מקור אלטרנטיבי לייצור הכיטוזן  רצוי מאוד כדי לממש את הפוטנציל הגדול של 

 החומר החיוני הזה. 

  יות ישנו דופן כיטיני זאת אומרת הם גם יכולים לשמש כמקור לכיטוזן.כאמור לתאים של פטר 

פטריות  הפקת כיטוזן ממקור פטרייתי מונעת מרבית ההגבלות וחסרונות של כיטוזן ממקור חי.

נמצאים בשפע, לא מהווים בעיות כשרות וצמחונות ומהווים מקור אכיל מלהתחילה. יצירת כיטוזן 

ם אין שיטות לקבלת כיטוזן פטרייתי בכמויות מסחריות. מצד שני מפטריות זה תחום חדש והיו

המחקרים המצומצמים שישנם בנושא מעידים על כך שלכיטזן פטרייתי  ישנו תכונות חדשות 

 מועדפות  מעבר לתכונות רגילות שנמצאו לכיטוזן ממקור חי.
 

 איכותי וכמותי:  -יעד אותו אמורה להשיג התכנית ה

 כיטוזן מפסולת פטריות, ובחינת יעילותו כציפוי של פירות וירקות .פיתוח שיטות להפקת 
 

 התכנית ומועד סיום:  תועד התחלמ

 2014סיום  2012תחלת התוכנית ה

 פיתוח  -לב המו"פש
 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

 במסגרת חלקנו בתוכנית המחקר נבחן את יעילות ההפקה של כיטוזן מרגלי סוגי הפטריות הבאים:

 שמפניון, פורטבלה , פטריות יער מסוגים שונים.

 נבצע את השלבים הראשוניים של ההפקה בכל אחת מהפטריות על פי המפרט הבא:

 (  crude chitinמיצוי הכיטין ) -Aשלב 

 פטריות טריות להפריד בין רגלים וראש .1

 טיפול בבסיס .2

 לליטר מים(. NaOHג"ר של  (Litr   NaOH 2M      80 4  להוסיף –קילו של פטריות  1ל               

 שעות 3למשך  100°c-חמם  לל  

  NaOH )  ) שבמים אין סבוניות של עד לניטרולשעה  -חצי שעה במסננת   עם מים וףשטל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
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 (colorizationדקלוריזציה )  -Bשלב 
 גרם/ ליטר(  10סלית )  של חומצה אוק להכין תמיסה .1

 ק"ג של פטריות טריות( 1ליטר ל  3שעה  )  1למשך  100°c-מחוממת ל .2

 ) דרך מסננת( שטיפה עם מים עד לניטרול .3

 יום. 20°c- -הקפאה ב .4

 ממינהל המחקר.  ילנה פוברנוב 'דר הדוגמאות יועברו להמשך ההפקה ובחינת יעילות החומר ל

רשת לאיסוף הבוגרים המגיחים  הולבשהמהמצעים המטופלים ורמת היבול. מעל כל מצע גידול 

תקבל מכל מצע שההיבול נשקל מבלי לפגוע באווירה המבוקרת הדרושה לגידול הפטריות. בקטיף 

 בנפרד. 

תוספת  1%מים )כ בנמטודות לפי הריכוז הרצוי, מורחפות  הוספו, ילקח קומפוסט לאחר פסטורנ

שקים.  השקים  5טון ונחלק ל במערבל ב עורבב לרטיבות המצע( יחד עם מזרע הפטרייה.  המצע

כנסו לכלובי גידול מפרספקס עם פתחי אוורור הועברו לחדר גידול ניסיוני בחוות מתתיהו והו

זבובי  100כנסו לכל כלוב הומכוסים ברשת למניעת כניסה ויציאה של זבובים. לאחר שבוע 

Phoride ת כיסוי מסחרי אספו בחוות פטריות מסחרית. שבוע מאוחר יותר השקים כוסו בשכבנש

 זהים לפרוטוקול גידול מסחרי של פטריות שמפניון. היושל כבול. תנאי הגידול 

גיחו מהקומפוסט הוכנסו לכלובים לוחיות דבק, והזבובים שהיום לאחר האילוח בזבובים  20

 הבדקניקטף יבול הפטריות ונייספרו לבחינת יעילות ההדברה של הנמטודות. במהלך הגידול נ

 הנמטודות על היבול. ת תוספ השפעת

 במעבדת בקטוכם.לבדיקות שאריתיות ומצע גידול  נשלחו דוגמאות של פטריות

 

 תוצאות ביניים:  

( מאשר  37%נמצא כי הניצולת של הפקת הכיטוזן מרגלי הפטריות המהוות פסולת היה גבוהה ) 

 ( בלבד. 26.5%בכובע ) 

של הכיטוזן הפונגלי בהשוואה למסחרי ) מרגליים  IRוב  UV\VISבוצע איפיון ספקטומטרי ב 

 =שרימפיס

 כנגד שמר וכנגד חיידק. in vitroמיקרוביאלית -נבדקה יעילות אנטי

 נבחנה יעילותו כציפוי לשיפור חיי מדף של ירקות  

  

  מסקנות והמלצות להמשך המחקר: 

התוצאות מלמדות על כך שכיטוזן ממקור פטרייתי  הוא בעל מבנה דומה לזה שמופק מרגליים.  

 הוא נמצא יעיל כמו  זה שמופק מרגליים. ציפויכ כבבחינת יעילות 

 

 :עיות שיש לתת להם פתרון בהמשך ב

 שיפור וייצוב רמת ההפקה תוך קבלת חומר נקי חסר פיגמנט.
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בפטריות  Megaselia halterataפיתוח ממשק להדברה משולבת של הזבוב :ם התכניתש

 (3)מאכל
 

 חיים ראובניעפר דנאי ו:שם החוקר

 קע ותיאור הבעיה:ר

הוא מזיק חשוב הגורם לנזק רב בפטריות מאכל. רימות    Megaselia halterats (Wood)הזבוב 

 רכווקטומשמשים דבר הגורם להפחתה ביבול והבוגרים  ההזבוב ניזונות מתפטיר הפטריי

ממשק ההדברה המקובל היום . נבגי פטריות פטוגניות ואקריות בתוך חוות הגידול ובניהן להעברת

מבוסס על טיפול מונע עם דיזיקטול מגורען )זרחן אורגני( המפוזר במצע הגידול, בשילוב קטלנים 

סר באירופה ויש חשיבות למצוא לו תחליפים. במחקר ם אורגניים נאיים. השימוש בזרחנייחשמל

הנוכחי אנו מציעים לבדוק אמצעים בררניים שיתנו פתרון יעיל להדברת הזבוב בטווח הקרוב 

ולברר אלו חומרים ונדיפים במצע הגידול משפיעים על המשיכה של הזבוב כבסיס למחקר המשך 

שבתום הגידול מפוזר הקומפוסט כחומר  למציאת פתרון הדברה יעיל לטווח הארוך. ראוי לציין,

דישון במטעי אבוקדו ואפרסמון, דבר המגביר את החשיבות של  מציאת פתרונות בררניים יותר 

ם אורגנים. בניסויים הקדמיים מצאנו שתכשירים מקבוצת ילטיפול בקומפוסט כתחליף לזרחני

ו וקליפסו( ואמצעים ביולוגיים המגח"ים )כגון; מוליט וטייגר(, הנאוניקוטנואידים )כגון; גאוצ'

ה סעיף היו יעילים להדברת הזבוב )ראSteinernema feltia)  מהסוג )נמטודות קוטלות חרקים

יעילותם של תכשירים אלו ואחרים  ול המיועדים למחקר בחדרי גיד וק(. בתוכנית הנוכחית נבד10

 להדברת הזבוב וכן, את השפעתם על היבול.  
 

 איכותי וכמותי:  -יעד אותו אמורה להשיג התכנית ה

התועלת הצפויה מהצלחת . להדברה של הזבוב בפטריות מאכל חדש היא לפתח ממשק ידידותי

התוכנית היא קידום הענף לייצור מזון בתנאים של ממשק ידידותי לסביבה ללא שימוש בזרחניים 

 אורגנים ותכשירים אחרים מפירי איזון.
 

 התכנית ומועד סיום:  תועד התחלמ

 2014סיום מאי   2011תחלת התוכנית מאי ה

 פיתוח  -לב המו"פש
 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

הניסויים מתבצעים בחדרי הגידול המיועדים לכך בחוות מתתיהו. במסגרת זאת בוצע סריקה של 

 אוכלסומגוון החומרים שנמצאו יעילים בבדיקות המקדימות.  כדי לבדוק את יעילות התכשירים 

באופן מבוקר חמישה מצעים מונבטים של פטריות לכל טיפול במספר ידוע של זבובים בגיל אחיד. 

בחוות גידול מסחריות בשיטות בהן הצלחנו  שהוצבוממצעי גידול מאולחים  קבלנורים את הבוג

ליטר למשך  1קומפוסט מונבט בגביעים של  הוצבבעבר כדלהלן. בחוות גידול מאולחות בזבובים 

את הגביעים להדגרה בחדרי גידול מבוקרים עד הופעת הבוגרים  הועברושעות  24שעות. לאחר  24

 והם פוזרומעל גביעי הגידול  שהוצבהבעזרת מלכודות משפך  פנואת הבוגרים אסשל הדור החדש. 

טילו התרבו והבוגרים בכל חדר עבור חמישה מצעים מטופלים(. הבוגרים  250 -בחדרי הניסוי )כ

יגיחו שהלפי מספר הבוגרים  היעילות הטיפולים נקבע שי במצעי הגידול בחדרי הניסוי. באופן חופ

רשת לאיסוף הבוגרים המגיחים  הולבשהם ורמת היבול. מעל כל מצע גידול מהמצעים המטופלי

תקבל מכל מצע שההיבול נשקל מבלי לפגוע באווירה המבוקרת הדרושה לגידול הפטריות. בקטיף 

 בנפרד. 
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תוספת  1%נמטודות לפי הריכוז הרצוי, מורחפות במים )כ  הוספוילקח קומפוסט לאחר פסטור, נ

שקים.  השקים  5במערבל בטון ונחלק ל  עורבב עם מזרע הפטרייה.  המצע לרטיבות המצע( יחד

כנסו לכלובי גידול מפרספקס עם פתחי אוורור הועברו לחדר גידול ניסיוני בחוות מתתיהו והו

זבובי  100כנסו לכל כלוב הומכוסים ברשת למניעת כניסה ויציאה של זבובים. לאחר שבוע 

Phoride סחרית. שבוע מאוחר יותר השקים כוסו בשכבת כיסוי מסחרי אספו בחוות פטריות מנש

 זהים לפרוטוקול גידול מסחרי של פטריות שמפניון. היושל כבול. תנאי הגידול 

גיחו מהקומפוסט הוכנסו לכלובים לוחיות דבק, והזבובים שהיום לאחר האילוח בזבובים  20

 הבדקניקטף יבול הפטריות וני יספרו לבחינת יעילות ההדברה של הנמטודות. במהלך הגידולנ

 הנמטודות על היבול. תוספת  השפעת

 נשלחו דוגמאות של פטריות ומצע גידול לבדיקות שאריתיות במעבדת בקטוכם.

 

 תוצאות ביניים:  

מצאנו שתכשירים מקבוצת המגח"ים )כגון; מוליט וטייגר(, הנאוניקוטנואידים )כגון; גאוצ'ו 

היו יעילים Steinernema feltia ) נמטודות קוטלות חרקים וBTI  וקליפסו( ואמצעים ביולוגיים )

   להדברת הזבוב.

התחלנו לבצע ניסוי שדה בחוות פטריות במושב מעונה שבה רמת הנגיעות בזבוב גבוהה בשימוש ב 

BTI. 

בבדיקת השאריתיות בגופי הריבוי לא נמצאו החומרים  בגופי הריבוי של הפטריות ובמצעי 

 הגידול.

 

  נות והמלצות להמשך המחקר:מסק 

, להכניס את האמצעים החדשיםו לנסות לאור תוצאות העבודה מומלץ להמשיך ולהתקדם על מנת

 שיאפשרו יצור פטריות , ומיחזור מצעים ללא שימוש בזרחנים אורגנים.

 

 :עיות שיש לתת להם פתרון בהמשך ב

 .בפטריות ע"י החברות לשימוש  ישוירביצוע תהליכי ו בשלב בו הם יעילים, ישום ופיזור החומרים

 


