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 תחום פטריות – 2016דו"חות שנתיים 

 

 1תכנית מספר 

 חדשות פיתוח טכנולוגיות  גידול של פטריות אקזוטיות שם התוכנית:

  דר' עפר דנאי החוקר האחראי:שם 

 :רקע ותיאור הבעיה

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

פטריות מאכל חדשות לשווקים המערביים, מתבססת בד"כ על שלוב של מוצר טעים, בעל מופע מושך שמכיל 

 ערכים תזונתיים ואו בריאותיים חיוניים. 

פלאורוטוס ארינגי,   ,ות בהן : שיטאקיאקזוטיות שונ פיתוח פרוטוקול גידול של פטריות מטרות המחקר:

ע"י אפיון התנאים המטיבים לגידולן בתחומים הבאים: זנים, הרכב מצע הגידול,  שימג'י, הריציום וגנודרמה 

זאת היא בפיתוח  חשיבות  תוכניתגודל יחידות הגידול ותנאיי האקלים הנדרשים בכל אחד משלבי הגידול. 

בישראל, על גבי מצעים מעוקרים,  ובכך להגדיל את פוטנציאל היצור של תחום חדש של גידול פטריות מאכל 

פטריות מאכל בארץ, ולאפשר ניצול חדרי גידול קטנים קיימים, שאינם מתאימים יותר ליצור פטריות 

 ים ולפתוח אפשרויות ליצוא פטריותהשמפיניון והפורטבלה. לאפשר כניסה של יצרנים חדש

  

 וכניתמועד התחלה ומועד סיום הת

 במסגרת תוכנית מחקר תמיכות   2014-2017

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

במהלך תוכנית זאת פותחו פרוטוקולים להכנת מצעי גידול לפטריות האקזוטיות השונות שמבוססים על 

במסגרת מחקר זה בחנו את השימוש בפסולת רסק גזם של עצי יער ועצי פרי  פסולות חקלאיות מקומיות.

 20גפת זיתים.  בשיתוף עם שה"מ התקיים  קורס לגידול פטריות אקזוטיות שבו השתתפו למעלה מבשילוב עם 

 מצפון הארץ. םמתיישבי

 התחלנו  לבדוק את איכות המצעים במשק מודל חדש לפטריות אקזוטיות שהוקם במושב בצת.  2017בשנה 

 תוצאות שהושגו בשנה זו

 שיטאקי ומלך היער הצלחנו לקבל גופי ריבוי ה בשוק המיוחדים פטריות בשני סוגים המבוקשים ביותר 

בארץ  על מצע הגידול שפיתחנו שמכיל יחסים שונים של רסק גזם וגפת זית . איכותיים ובכמות מסחרית 

הוקמו בשנים האחרות חמישה מתקני יצור חדשים לפטריות אקזוטיות. חוות אלו מגדלים פטריות שיטאקי 

לק"ג ( שמגביל את היקף המכירות.    ₪  100נקלטו היטב בשווק המקומי למרות מחירם הגבוה ) <ומלך היער ש

ע"י אורי בן שטרית  והוא משמש כמשק במושב בצת בגליל המערבי המשק הגדול והמתקדם ביותר הוקם 

 מודל לבדיקת איכות מצעי הגידול שפותחו במסגרת תוכנית זאת בהיקף מסחרי.

 .המשך המחקרמסקנות והמלצות ל

על מנת להמשיך את תהליך הכנסת פטריות חדשות ליצור ולשיווק יש להקים מתקן מתאים שיוכל לספק 

, שמקבלים כיום מחו"ל את המצעים מכוון שמתקן היצור םמצעים איכותיים לחמשת המגדלים הקיימי

חייבת מחירה במחיר במושב עולש הפסיק לפעול. במצב הקיים עקב עלותו הגבוהה של המצע עלות היצור מ

 גבוה ודבר זה מגביל את היקף המכירות.

 במסגרת תוכנית מו"פ שהוגשה למסגרת "תמיכות". תפיתוח הידע ולווי ההקמה של מתקן זה מתוכנן להיעשו
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   2כנית מספר ת

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

 להאכלת בע"ח.

 הרפז ועפר דנאי -עדי יונס, איציק מרטינז, ליאורה שאלתיאל :אחראיהשם החוקר 

 

 : רקע ותיאור הבעיה

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

 .מבוקר שאינו באופן החקלאי י"ע מפוזרת אורוב הפסולת עוברת שינוע לאתרים מרוכזים ומוטמנת בקרקע 

זבוב  כוח אדם.אנרגיה, קרקע ו לבעיות סביבתיות ולבזבוז משאבי טיפול שאינו מסודר בפסולות החקלאיות גורם

, 40°S -ל 45°Nנפוץ כיום בין קואורדינאטות soldier fly (BSF)Black  (Hermetia illucens )החייל השחור, 

משגשג על חומר  BSF -ונחשב כחרק שאינו מזיק לאדם, לחי או לצומח, אינו מטריד ואינו נשא של מחלות. ה

לחצי והמרתו לדשן. ( עיבוד זבל אורגני, הקטנת כמותו 1אורגני מגוון. ניתן להשתמש בו לשלוש מטרות עיקריות: 

( הפקת שמן לביודיזל. הידע 3( רימת הזבוב והגולם מהווים מוצר מזון עשיר בחלבונים המשמש להזנת בע"ח. 2

מפותח בהיבט מדע בסיסי בלבד, ומתייחס לפסולת מהחי כסובסטרט. הפן היישומי  BSF -המפורסם לגבי ה

 חובבני לגידול בקנה מידה קטן בלבד. 

 

 : מטרות המחקר

, BSF -יעד המחקר הוא לפתח אמצעי ידידותי לסביבה וכלכלי לעיבוד פסולת צמחית חקלאית מקומית, בעזרת ה

קומפוסט ומזון עתיר חלבונים לבע"ח. מטרות שנת המחקר השניה הן:  -תוך קבלת תוצרי לוואי חיוביים לחקלאי

אילוח חוזר במחלות צמחים. ב( ( התמודדות עם שלוש בעיות עיקריות בעיבוד פסולת צמחית חקלאית: א( 1

( פיתוח 2מליחות וחומציות הפסולת. ג( בעיית ההפרדה בין שיירים לא אורגניים )חוטי הדליה( לפסולת הצמחית.  

( מניעת התפתחות של 3תוך התמקדות בארבע הבעיות המצוינות לעיל.   BSF -נוסחאות לבניית מצעי גידול ל

 ם למשל(.וכניסת טורפים )נמלי BSF -מתחרים ל

 

 1/1/2015-31/12/2018 :התכניתמועד התחלת ומועד סיום 

 

עם הבעיות האופייניות  ותהתמודדו שיטות  הבשנה זו נלמד :2016מהלך המחקר ושיטות העבודה לשנת 

המצויות בפסולת צמחית חקלאית: נוכחות מחלות ומזיקים לצמחים, רימות זבוב הפירות הים תיכוני וזבובי 

ריכוז מלחים וחומצות גבוהים מפסולת גידול  ;תסיסה, וזרעי עשבים רעים מפסולת פרי מטעים ופסולת עגבניות

הניסויים במהלך שנה זו   גבעולי עגבניות שזורים בחוטי הדלייה.-מפסולת ונוכחות חומרים לא אורגניים ;פטריות

חי, בחוות  -מבוצעים בקנה מידה מעבדתי קטן עד בינוני עם מאות עד  אלפי רימות לניסוי, במעבדות בתל

המטעים, בחוות מתתיתיהו והניסויים המיקורביאליים מבוצעים בשיתוף עם ד"ר חן כץ ממיג"ל . בניסויים אלו 

והשפעתו על פתוגנים, מזיקים וצמחים   BSFאנו בוחנים את יכולת הפירוק של סוגי הפסולת השונים ע"י ה

 טפילים שבמצע וכן השפעת חומרים שונים שבמצע עליו. 
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  :שגו בשנה זושהותוצאות 

מחלת הגורם  Pectobacterium carotovorum subsp. Brasilinese ריכוזיעל  BSFהבחינת השפעת רימות ב

פיטופתוגני,  נמצא שריכוז החיידקים בפועל ירד באופן דרמתי במהלך  כחיידק מודל( Soft Rotהריקבון הרך )

הקומפוסטציה. תוצאות אלו רומזות על כך שהרימות גורמות להפחתה בריכוז החיידקים הפתוגניים במנגנון 

עמידים לתהליך המיצוי. בניסויים שעדיין לא ידוע, אך ככל הנראה לא מערב הפרשה של חומרים יציבים ה

הקדמיים בפסולת עגבניות נימצא שהזבוב ניזון בהצלחה מעגבניות בשלות ומותיר מהן קליפות דקות בלבד לעומת 

זאת בהזנה על עגבניות ירוקות יכולת הפירוק שלו קטנה. כמו כן הוא ניזון מעלווה ומהחומר הצמחי הקשה 

. 1ן. בהזנה על פטריות  רימות הזבוב גודלו במצע משלושה מקורות: בגבעולים אך לא ניזון ממעטפת הלגני

. רגלי פטריות שמפניון. לא נמצאו הבדלים מובהקים 3. מצע מגידול פלאורוטוס. 2קומפוסט מגידול שמפניון, 

נמצא קיצוץ ובישול . –בגידול במצעים משני המקורות הראשונים וכן בטיפול הקדמי נוסף שנעשה למצעים 

. על בסיס תוצאות רגלי פטריות  פסולת עם יםמשומש י פטריותמצע ים שונים של ת גדלו היטב בשילובשהרימו

חצי מסחרי שיוקם בחוות השמפניון ליצור חלבון   טלעבור להפעלת פיילו 2017אנו מתכננים  בשנת  2016שנה 

 מפסולת הפטריות. 

 

 :  מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 שהוגשה ואושרה. התוכניתיש להמשיך בעבודה ע"פ 
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 3תכנית מספר 

  פיתוח גידול פטריות כמהין  שם התוכנית:

  דר. עפר דנאי החוקר האחראי:שם 

פטריות הכמהין נחשבות כמזון עלית מבוקש ויקר שהיקף ההיצע שלהם אינו מספק את רמת  :רקע ותיאור הבעיה

הביקוש העולמית ומכאן רמות המחיר הגבוהות שמשלמים עבורן. בשנים האחרונות נעשים במקומות שונים בעולם 

רי גידול חדשים ניסיונות להחדיר גידול של סוגים שונים של פטריות מיקוריזה מבוקשות ובעיקר כמהין, לאזו

 , שמיועדים לשוק המקומיועודפי יצור בענפי החקלאות המים ברמת הגולן זמינות בהיקפים נרחבים. לאור מגבלות 

 .תפוח וכרם יין  :לענפים העיקריים גידולים חדשים בנוסף החלו חקלאים בישובים אלו לחפש 

 למעלה נטועיםכיום  .בנטיעות של מטעי "כמהין" םלפני כשלוש שנים מספר יישוביי החלובמסגרת בדיקת  החלופות, 

"עצי כמהין " פותחה בצרפת בשנות  של יצור  הטכנולוגיה  .אדונם, בקיבוצים מרום גולן ואל רום ובמושב גמל 100 מ

בפטריות הכמהין בגידול   ,אלוניםמינים שונים של   בעיקר  ,השבעים ומבוססת על הדבקת שורשי נבטי עצי יער שונים

הגבלת ההזנה המינרלית וההשקיה המקובלים  עים שמגבילים את יכולת קליטה של חומרי הזנה חיוניים לצמח.על מצ

מאטים את קצב התפתחות העצים היא שהם  הבעיהבממשק הגידול הנוכחי  תורמים לשימור הקשר המיקוריטי אך 

שנים בכמהה  7ית  ולאחר שנים בכמהה הקיצ 5"המארחים"  וכתוצאה מכך המטעים נכנסים לניבה רק לאחר 

הותקנה מערכת השקיה חדשה בחלקת המודל בברעם שבמסגרתה אנחנו בוחנים את ההשפעה   2014בסוף החורפית. 

בעקבות  .והתפתחות מזיקים של מספר טיפולי השקיה על התפתחות שורשים רמת ההדבקה וכמות גופי הריבוי

 ק"ג לדונם . 4ועומדת על כ  8היבול הממוצעת בחלקה עלתה פי  רמת ההשקיההתחלת 

ניטעו שתי חלקות מודל בברעם ובחוות מתיתיהו בשנת חלקות מודל במעלה הגליל ורמת הגולן הקמת  במסגרת של 

2016 . 

 במסגרת תוכנית שמומנה ע"י יק"א ישראל   2014-2025:  מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

נבדקה השפעת הטיפולים השונים  נעשה ניסיון השקיה שכלל ארבעה טיפולים שונים.  :ות עבודהמהלך המחקר ושיט

על רטיבות הקרקע ומצב הפיזיולוגי של העצים ע"י בדיקות תא לחץ,  התפתחות שורשים , התפתחות הפטריות 

שלה של הפטריות ע"פ בשורשים , השפעת טיפולים אגרוטכנים על יבול הפטריות. הודבקו שתילים ונבדקה רמת ההב

 הפטריות שנאספו נבדקו להימצאות מזיקים. נבדקה רמת הנגיעות סוגי המזיקים והגדרתם.נבגים. 

להגיע  2016\ 2015 יםבעקבות השינויים והשיפורים שבצענו בחלקת המודל הצלחנו בשנ : תוצאות שהושגו בשנה זו

. הכמהין הישראליות  ק"ג לדונם ) על כל החלקה שלמעשה מספר מינים כמעט ואינם מניבים(  4ליבול ממוצע של כ 

קיבלו כשרות וחשיפה רחבה בכלי התקשורת . התגובות מהשוק היו טובות וההיצע לא עונה על הביקוש. בשיתוף עם 

 .להקמת חלקות המודל לוועדה לגידולים חדשיםאושרו שהוכן תחשיב והוגשו בקשות  אבי סלמון ממשרד החקלאות 

בחוות מתיתיהו,  ות מודל נשתלוחלקשתי נמצאו ברמת הדבקה טובה ו 2016וב   2015 השתילים שהוכנו בשנת 

  .בחודשים הקרובים עתינט בקיבוץ  במרום גולן. חלקת מודל נוספת בקיבוץ ברעםו

 : מסקנות והמלצות להמשך המחקר

בתחומי : שתלנות ,   לפתח ידעענף גידול הכמהין מעורר ענין רב בקרב ישובים רבים בגליל ובגולן. במידה ורוצים  

שהיקפו הולך וגדל  יש להקצות  שיבטיחו הצלחת הגידול והכשרת כלבי איסוף  ניטור וטיפול בפגעים ,ממשק הדשיה 

בשיתוף אבנר זילבר  למסגרת "פיתוח מזון עלית  משאבים לתחום . הוגשה תוכנית מחקר לפיתוח ממשק הדשיה,

 ברמת הגולן " .


