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על החברה
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להפוך לחברה המובילה בעולם לאיתור גנים בעלי תכונות מטרהחזון
מועילות לצמחים באמצעות הטכנולוגיה הייחודית שפיתחה

פעילות
החברה

עוסקת במחקר ופיתוח בתחום  2014-מאז הקמתה ב
ועמידותייבולשיפור )איתור גנים לשיפור תכונות בצמחים 

בעיקר לתעשיית החקלאות( מזיקים והדברה, א"מזלמפגעי 

לקוחות
המטרה

כימיה והגנת הצומח-אג, חברות זרעים
('וכוBayer, Syngenta, ICLדוגמאת)

והפארמההמדיקלכמו גם תעשיית 

קניין  
רוחני

(לאחר שלב הגשת בקשות לרישום פטנטים)פטנטים 6
(gene discovery)לאיתור גנים על התהליך הייחודי

ועל מוצרים בשלבי פיתוח שהושגו בעקבותיו

שותפים
עסקיים

,כימיה-שיתופי פעולה עם חברות מובילות בעולם בתחום הזרעים והאגרו8
הפועלת בתחום הקנאביס הרפואי* ין'בחברת טרג39%והחזקה בכ 

(מ"בעגרופמדיקלבהחזקה משותפת של החברה עם חברה בת של שיח )

מוצרים
מוצרים ותהליכים המצויים6נכון למועד זה לחברה 
:בשלבי מחקר ופיתוח

תכשיר נגד חרק חדקונית הדקל האדומה

תכשירים לשיפור יבול

חומר לטיפול הגנתי לצמחים נגד מחלות ונמטודות

שיפור צמחים לגידול בתנאי יובש

שיפור צמחים להגנה מפני חומרי הדברה

איתור ושימוש בגנים עבור ייצור חומרים

*פעילים מקנאביס

1

2

3

4

5

6

ין'טרגהפעילות במסגרת חברת * 



2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

איתור גנים ופיתוח מוצריםפיתוח טכנולוגיית איתור הגנים

הגשת פטנט
ראשון על

הטכנולוגיה
©*DIP

הרקע

** ין'טרגהקמת 

בשיתוף עם שיח

פ עם"הסכמי שת

פ"הסכם שת

עם חברת זרעים 

הודית גדולה  
Rallis

פ"הסכם שת
KWSעם 

וחברות נוספות

הקמת

החברה

מאותם משקיעים וקבלת מענקים מהרשות לחדשנות2019בשלוש פעימות עד ₪  15M-גיוס כולל של כ

*DIP=Direct In Plant

חברה מוחזקת שאינה מאוחדת בדוחות החברה**
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(DIP*©)

כניסה לבורסה  
א והפיכה  "בת

לחברה ציבורית

פ"הסכם שת
TMGעם 

הברזילאית  
וביוסרס  

הארגנטינאית

2021ינואר , א"בהנפקה בבורסת ת₪  23M-גיוס של כ



הצורך

קיים צורך מתמיד וקריטי לשיפור
-הנובע מ, התנובה ביבולים בעולם

שטח חקלאי לנפשאוכלוסיית העולם

0
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FAO: מקור

גידול באוכלוסייה

צמצום שטחים זמינים לחקלאות

אי יציבות אקלימית 

דרישות רגולטוריות לשיפור
איכות המזון והגנה על הסביבה

http://www.fao.org/faostat/en/#home


כשאחרים משתמשים  

בשיטות מיחשוביות  

היפוטטיות
אנחנו יודעים לסרוק  

מיליוני גנים ישירות  

בצמחים (DIP™)
גנים חדשים✓

יותר בזול✓

יותר מהר✓
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דרכים3-הטמעת הגנים בצמחים באחת מ

השפעה על הגנים הקיימים בזמן הרצוי

(עיכוב או האצת פעולות)

חלבון

RNA DNA

תרסיס חיצוני
RNAiמבוסס 

-הנדסה גנטית
DNA-החדרת הגן ל

החדרת הגן לצמח היעד להקניית

תכונות משופרות וחדשות

עריכה גנטית
הצמח DNAשל 

י"שינוי תכונות בצמח ע

(Gene Editing)עריכה 

PlantArcBio - Genes Made by Nature 2021יולי 



(ין'טרג)פעילות קנאביס 

3

ייצור קנאבינואידים•
עריכה גנטית לשיפור תכונות•

לאיתור גנים™DIPפלטפורמת •

גנים לשיפור יבול ועמידות ליובש•
גנים לעמידות לקוטלי עשבים•
גנים לעמידות לחרקים•

בתהליך לאיתור גנים לשיפור ניצול דשנים•

איתור גנים לזרעים

הנדסה גנטית

עריכה גנטית

1

•RNAiסויה ואורז, לשיפור יבול בקנולה
•RNAiלקטילה של חדקונית הדקל
•RNAiלקנאביס

RNAiמוצרים מבוססי 

2

RNAiעריכה גנטית

גיוס הון חיצונישותפים

תחומי פעילות3
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*פיתוחי החברה בגידולים הגדולים בעולם

גנים לעמידות  
לחרקים

גנים לעמידות  
לקוטלי עשבים

שיפור יבול 
אורז , בקנולה

וסויה

עמידות  
–לחרקים 

חדקונית הדקל

השפעה על 
גידולי קנאביס  

מחלות –
ותכונות נוספות

גנים לעמידות  
ליובש והעלאת  

יבול

גנים שמצאה  

החברה מוטמעים  

בגידולים  

המובילים

RNAiפיתוחי 
לשיפור גידולים  

חקלאיים מובילים

ב נאמדים  "הנזקים מיובש בארה•
;בשנה$10B-בכ

מהחלקאות העולמית ללא  77%•
השקיה

-עמידות לקוטלי עשבים נפוצה בכ•
מהזרעים המהונדסים70-90%

ומיליוני  , החדקונית מזיק עולמי•
כימית  עצים מטופלים

(נקודתית\מניעתית)

שוק פוטנציאלי משמעותי למשפר  •
סויה ואורז, ייבול בקנולה

-שוק הקנולה העולמי מוערך ב•
$35B

שוק הזרעים

$55B
צמיחה8%

שוק הדברה  

ביולוגית

$8B
צמיחה% 13

; Link 1  ,Link 2 ,Link3 ,Link4 ,Link5 ,Link6הערכות המוצגות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על פרסומים פומביים* 

פ שאין וודאות בהשלמתם"השלמת הפיתוחים מותנית בתהליכי מו

https://www.businesswire.com/news/home/20191101005386/en/21-Billion-Agricultural-Biological-Markets---Global
https://www.businesswire.com/news/home/20191029005603/en/86-Billion-World-Seed-Market-Analysis-Type
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cannabis-extract-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cannabidiol-cbd-market#question0
https://www.drought.gov/drought/news/high-cost-drought#:~:text=The%20U.S.%20billion%2Ddollar%20disaster,separate%20billion%2Ddollar%20disaster%20events.
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize


הגנים שלנו שבפיתוח

HPPD-מעכבי ה' קב

ביקורת גן שלנו גן שלנוביקורת

30-70% 
העלאת  

מסה

30%+ 
הורדת מדד

נבילות

סויה טבקתירס ותפוח אדמה

עמידות ליובש והעלאת יבולים עמידות לקוטלי עשבים

גן שלנוביקורת

קוטל א

קוטל ב

ללא

בתהליכי איתור  
גנים

העלאת
עמידות

בתהליך בדיקת הגנים בתירס

PPO-מעכבי ה' קב
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ב"הגנים המובילים שלנו בניסוי שדה בסויה בארה

צפי סיום  
*2021סוף 

2לפרטים ראו שקף , מידע צופה פנה עתיד* 



של פלנטארק ביוRNAi-פיתוחי ה

טיפול לחדקונית הדקלהעלאת יבולים

ניסוי מבוקר בחממההחיפושית

הצלחה בשנה ראשונה של ניסוי שדה

שני ניסויים נוספים בביצוע

ניסוי שדה בקנה מידה גדול–קנולה 

שני ניסויי שדה בשלבי ביצוע

ניסויי חממה–קאנאביס 

החלו שני ניסויים

פיתוחים שונים לקנאביס

אנחנו מאמינים שאנו מהמובילים בעולם בתחומים אלה

PlantArcBio - Genes Made by Nature פ שאין וודאות בהשלמתם"השלמת הפיתוחים מותנית בתהליכי מו* 



נגד חדקונית הדקלRNAiפיתוח טיפול 

ניסוי שדה שני ניסוי מבוקר בחממה

שיתוף פעולה עם 

ניסוי שדה ראשון

בביצוע בביצוע

פ שאין וודאות בהשלמתם"השלמת הפיתוחים מותנית בתהליכי מו* 



להעלאת יבוליםRNAiפיתוח 

סויה ואורז, העלאת יבול בקנולה

ניסויי שדה 
בקנולה

שיתוף פעולה עם

בכפוף להשלמת תהליכי המחקר  . הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד* 
2לפרטים ראו שקף . והפיתוח והשגת נתח שוק משמעותי

א הגורמות  "אפליקציות לצמחים המבוססות על רנ•

להעלאת יבולים

הוגש פטנט יחודי•

תוצאות ראשוניות חיוביות בחממות ובניסויי שדה •

ל  "פוטנציאל מוערך מהכנסות בגין תמלוגים מכי•

M-$10sM$-נעמד בכ

העלאת יבולי קנולה בשני טיפולים

 (Results are still not public)
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התוצאות אינן פומביות עדיין
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.הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד*  

2לפרטים ראו שקף . בכפוף להשלמת תהליכי המחקר והפיתוח והשגת נתח שוק משמעותי

*מודל עסקי

(ין'טרג)פעילות קנאביס 

3

איתור גנים לזרעים

הנדסה גנטית

עריכה גנטית

1

RNAiמוצרים מבוססי 

2

RNAiעריכה גנטית

RNAi

תשלומי אבני דרך
$ $$

שנים5-8

פ  "מו
בפלנטאר

תמלוגים
$פיתוח ורגולציה

עשרות מיליוני דולרים לכל גן 
בשנה

Gene editing

רגולצייה
$ פ  "מו

בפלנטאר

שנים2-3

תמלוגים

מיליוני דולרים עד עשרות מיליוני 
דולרים לכל מוצר בשנה

היקף  

תמלוגים  

פוטנציאלי  
*מוערך

Gene editing

פ  "מו
ייצורין'בטרג

שנה אחתשנים1-2

תמלוגים

$

TBD
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