
קטלוג מוצרי בטר
 מגדלים קנאביס בשיטות

גידול אורגניות משנת 2009



מגדלים בשיטות אורגניות משנת 2009

יוצרים ערך חברתי-כלכלי וסביבתי בפיתוח גידולים כחול-לבן

מיקוד בשיפור בריאותם ואורח חייהם של מטופלינו

חלוצים בהתאמת קנאביס לצרכים רפואיים, בארץ ובעולם

מקפידים על יצירת איזון מלא בין הזנים לצרכי המטופלים
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בטר חלוצה בהפיכת הקנאביס לטיפול רפואי בארץ 
ובעולם, בעלת ניסיון ארוך שנים בדאגה לבריאות 

המטופלים ולשיפור אורח ואיכות חייהם. החברה בולטת 
בתרומתה לקידום קנאביס לצרכים רפואיים, בזכות 

שימוש בשיטות גידול אורגניות מתקדמות המתחשבות 
בסביבה ובבריאות, בהשבחה מתמדת של זנים, במתן 

ייעוץ למטופלים ובהשתתפות פעילה במחקרים רפואיים 
וחקלאיים פורצי דרך.

מגוון הזנים והמוצרים של החברה מותאמים להתוויות 
שונות ובעלי רקורד מוכח בשיפור מצבם הבריאותי של 
המטופלים ובהכרה מצד חוקרים ואנשי מקצוע בתחום.

לבטר נוכחות גלובלית בייצור והפקה של קנאביס רפואי 
לפי הסטנדרטים המתקדמים בעולם, במדינות שונות 

ובראשן ישראל ואוסטרליה. 
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IMPACT L.K. SATIVA
T20 / C4 

)Loly kush(
זן היברדי, סאטיבה דומיננטי מהזנים 

המובחרים של חברת בטר. 
הזן עשיר בטרפנים ופלבנואידים אשר 

תורמים למיקסום אפקט הפמלייה 
ולחוויה הטיפולית. בעל טעם לימוני 

ומתקתק.

תורם ל: שיכוך כאבים, תיאבון,
מצב רוח, יצירתיות.

התוויות:
אונקולוגי / כאב כרוני / דלקת פרקים / 

אנורקסיה

 Limonene Myrcene :טרפנים
Caryophyllene Humulene

STEADY C.H. SATIVA
T15/C3

)chocolope(
זן סאטיבה דומיננטית אשר גדל, מטופח 

ומיוצב בחברת בטר משנת 2016 זהו 
אחד מהזנים הפופולריים שלנו בעל 

השפעה מנטלית עוצמתית, נמצא יעיל 
במיוחד למגוון התוויות. לזן טעם חרפרף 

ואדמתי.

תורם ל: שינה רציפה, הקלה על כאבים, 
הרגעת מתחים וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
כאב כרוני / פוסט טראומה / סרטן / 

פיברומאלגיה

 Pinene Ocimene Myrcene :טרפנים
Caryophyllene Humulene

CURE E.P.
T3/C15

)PhD(
Cure ep הינה תפרחת ייחודית מזן 

 CBD הזן מכיל רמות גבוהות .PHD-ה
ולכן מהווה מענה למגוון של התוויות 

נוירולוגיות, אונקולוגיות ואחרות.
CBD בריכוז משמעותי מסייע בחיזוק 
המערכת החיסונית, מפחית דלקות, 

מוריד רמות חרדה ותורם לשיפור 
משמעותי הן ברמה הפיסית והן 

המנטלית.

התוויות:
פיברומיאלגיה / קרוהן / קוליטיס / 

אוטיזם / אפילפסיה

 Limonene Myrcene :טרפנים
 Caryophyllene Humulene Pinene

Limonene
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SUPPORT P.K. INDICA
T20 / C4 

)PARSIEN KUSH(
זן אינדיקה דומיננטי, הזן האהוב 

והמוכר של חברת בטר. עשיר בטרפנים 
ופלבנואידים התורמים למיקסום אפקט 

הפמלייה והחוויה הטיפולית. במשך 
השנים הצטברו אלפי עדויות על ההטבות 

הרבות שזן זה נותן במגוון רחב של 
התוויות. בעל טעם הדרים חרפרף.

תורם ל: שינה רציפה, הקלה על כאבים, 
הרגעת מתחים וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
פוסט טראומה / פיברומיאלגיה /

כאב כרוני / סרטן

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene

RELIEF K.D. INDICA
T20 / C4 

)KING DAVID(
זן אינדיקה דומיננטי אשר טופח וגודל 

בחברה משנת 2012 בעל טעם פירותי 
וחמצמץ.

מתאים לשעות הערב/לילה

תורם ל: שינה רציפה, הרגעת מתחים 
וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
כאב כרוני / פוסט טראומה / סרטן / 

פיברומאלגיה

 Limonene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene

ENABLE A.K. SATIVA
T20 / C4 

)AK-47(
אחד מזני הסאטיבה הותיקים, 

אשר מיוצב, מטופח וגדל מעל 8 שנים 
בחברת בטר.

השילוב הייחודי והעשיר של סך הרכיבים 
הפעילים בצמח ושיטות הגידול 

האורגניות מיצבו את הזן כנותן מענה 
יעיל למספר התוויות.

תורם ל: מניעת בחילות, הגברת תאבון
שיפור מצב הרוח, מתן אנרגיה

התוויות:
פיברומיאלגיה / קרוהן / קוליטיס

 Limonene, Myrcene :טרפנים
 Caryophyllene, Humulene, Pinene

Limonene

EASE K.K. INDICA
T20 / C4 

)KIRA KUSH(
מהזנים המובחרים של חברת בטר, 

מיוצב ומטופח אצלנו בחווה החל משנת 
.2015

מסוג אינדיקה דומיננטי, מתאים לשימוש 
בשעות הערב/לילה. טעם מתקתק.

תורם ל: שינה רציפה, הרגעת מתחים 
וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
כאב כרוני / פוסט טראומה / סרטן / 

פיברומאלגיה

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene

תפרחת
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HEAL MAN.EL
T1/C20

)MAN.EL / 4.3(
הזן מכיל רמות גבוהות CBD ולכן מהווה 

מענה למגוון של התוויות הן נוירולוגיות 
אונקולוגיות ואחרות. CBD בריכוז 

משמעותי מסייע בחיזוק המערכת 
החיסונית, מפחית דלקות, מוריד רמות 

חרדה ותורם לשיפור משמעותי הן ברמה 
הפיסית והן המנטלית.

הזן נקרא על שם ניר מנאל ז"ל, אשר 
התנדב בחברת בטר ותרם רבות מהידע 

וניסיונו הרב בתחום הקנאביס.
 

התוויות:
קרוהן / פיברומיאלגיה / פוסט טראומה / 

אפילפסיה / אוטיזם

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene, Guaiol

IMMUNE C.B.
T10/C10

זן ה- cb dream גדל ומיוצב בחוות בטר 
משנת 2014. הזן מתאים לשימוש בשעות 

היום / ערב / לילה.

זנים מאוזנים מתאימים במיוחד לאנשים 
שרגישים לתופעות הלוואי של רכיב 
ה-THC ואינם מעוניינים בהשפעתו 

הפסיכואקטיבית, לאנשים שסובלים 
 CBD-מתופעות הלוואי של רכיב ה

ולאנשים שעבורם טיפול הכולל רכיבי 
CBD בלבד אינו אפקטיבי מספיק.

התוויות:
קרוהן / פיברומיאלגיה / פוסט טראומה / 

אפילפסיה / אוטיזם

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene, Guaiol

ההמלצה שלנו מורכבת מארבעה צעדים:
לייבש את חלל הפה, ככל שיהיה פחות רוק בחלל הפה הספיגה תהיה מירבית.. 1
לנענע את הבקבוק קלות על מנת לייצר אחידות בחומר.. 2
לטפטף כמות רצויה על כף או כפית ורק אז לשפוך את התכולה מתחת . 3

ללשון )מומלץ כפית מפלסטיק(
להמתין כדקה בטרם בליעה לשם ספיגה יעילה )בדרך זו, החומר עובר . 4

ישירות אל כלי הדם, בניגוד לבליעה ישירה(.

לאחר השימוש מומלץ לנוח פרק זמן של כשעה ולהימנע מביצוע פעולות הדורשות 
ריכוז או ערנות, בפרט כשמדובר בנהיגה האסורה על פי חוק. כדאי לצרוך את 
השמן במחיצת קרובים, בייחוד בתקופה הראשונה של השימוש, עד להיכרות 

מלאה שלכם עם המוצר והשפעותיו.

מירסין – MYRCENE – ניחוח אדמתי, שיכוך כאבים, טיפול בנדודי שינה, הרגעת שרירים.

לימונן – LIMONENE – ניחוח הדרים וטעם פירותי, אנטי בקטריאלי, מסדיר בעיות בעיכול, אנטי חרדתי. 

פיינן – PINENE – ניחוח אורנים, בעל תכונות אנטי דלקתיות, מסייע לבעיות במערכת הנשימה. 

קריופילן – CARYOPHYLLENE – ניחוח אדמתי וחרפרף, אנטי דלקתי, נוגד זיהומים, מרגיע

יומולין – HUMULENE – ניחוח אדמתי, אנטי דלקתי, אנטי סרטני, מדכא תאבון

גוואיול – GUAIOL – ניחוח אורנים, אנטי דלקתי, אנטי בקטריאלי, מפיג מתחים

טרפינולן – TERPINOLENE – ניחוח עצים ופריחה, אנטי פטרייתי, אנטי דלקתי, מרגיע ומרפה שרירים

לינאלול – LINALOOL – ניחוח פרחוני, מסייע לשינה, משכך כאבים, מפיג מתחים

אוסימן – OCIMENE – ניחוח עצי ומתקתק, אנטי פטרייתי, אנטי ויראלי, אנטי דלקתי

השמנים מופקים ישירות מהצמח ללא תהליך של סינטוז, המשמעות היא 
קבלת מיצוי מלא המגלם את כלל העושר הצמחי הקיים בזן טבעי. בדרך זו 

אנו משמרים את "אפקט הפמליה" כפי שהוא מתקיים בחומר הצמחי.

איך משתמשים
בשמן קנאביס רפואי
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SUPPORT P.K. INDICA
T20 / C4 

)PARSIEN KUSH(
WHOLE PLANT שמן המופק מסוג מיצוי

מזן ה-P.K המוכר והידוע בשל 
האפקטביות וההשפעה הדומיננטית

שלו.

תורם ל: שינה רציפה, הקלה על כאבים, 
הרגעת מתחים וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
פוסט טראומה / פיברומיאלגיה / כאב 

כרוני / סרטן

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene

CURE E.P.
T1/C20

)PhD(
הזן מכיל רמות גבוהות CBD ולכן מהווה 

מענה למגוון של התוויות נוירולוגיות 
אונקולוגיות ואחרות. CBD בריכוז 

משמעותי מסייע בחיזוק המערכת 
החיסונית, מפחית דלקות, מוריד רמות 

חרדה ותורם לשיפור משמעותי הן ברמה 
הפיסית והן המנטלית. המוצר זוכה להכרה 
בארץ ובעולם כטיפול באפילפסיה חשוכת 

מרפא ואוטיזם.
תורם ל: הורדת חרדות והרפיית שרירים

לילדים, חיזוק המערכת החיסונית

התוויות:
קרוהן / פיברומיאלגיה / פוסט טראומה / 

אפילפסיה / אוטיזם

 Limonene Myrcene :טרפנים
Caryophyllene Humulene

FORCE D.O. SATIVA
T20 / C4 

 )DOBLIN(
שמן המופק מזן הדבלין מסוג מיצוי 

WHOLE PLANT,  לאורך השנים הצטברו 
בידנו עדויות רבות ממטופלים על 

השפעה אפקטיבית בהקלה על כאבים 
ותחושת רוגע בגוף כתוצאה מנטילת 

השמן.
על שם הפרופסור ריק דבלין.

תורם ל: שינה רציפה, הקלה על כאבים
הרגעת מתחים וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
פוסט טראומה / אפילפסיה / אוטיזם / 

קרוהן / קוליטיס

 Pinene Ocimene Myrcene :טרפנים
Caryophyllene Humulene

REST OIL. INDICA
T10/C2

)KIRA KUSH(
שמן מזן ה-K.K המוכר בשמו הותיק   

Night oil לאורך השנים הצטברו בידנו 
עדויות רבות ממטופלים על השפעה 

אפקטיבית בהקלה על כאבים ותחושת 
רוגע בגוף כתוצאה מנטילת השמן. 

תורם ל: שינה רציפה, הקלה על כאבים,
הרגעת מתחים וחרדות, עידוד תאבון

התוויות:
פוסט טראומה / פיברומיאלגיה /

כאב כרוני / סרטן

 Pinene, Ocimene, Myrcene :טרפנים
Caryophyllene, Humulene

שמן
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מלכוד 22 רגולטורי
בצד התועלות הרבות הטמונות בקנאביס רפואי, קיימת גם מורכבות גדולה. כמו 

כל גידול חקלאי אורגני אחר, גם גידולים של קנאביס אורגני חייבים לעמוד באמות 
מידה קשיחות שנבחנות על ידי גורם חיצוני המוסמך לאשר שהתוצרת אכן עמדה 
בכל הקריטריונים הקשוחים של החקלאות האורגנית. אולם מה קורה כאשר גידול 

קנאביס אינו חוקי מבחינה פדראלית כמו בשוק הקנאביס הגדול ביותר – השוק 
האמריקאי? משרד החקלאות הפדראלי שהינו הגוף הבלעדי שנותן גושפנקא 

לחקלאות אורגנית, אינו רשאי להתייחס לקנאביס אורגני וכך מצאו עצמם מגדלי 
־הקנאביס האורגני בארצות הברית במלכוד. ללא אישור רשמי מצד הרשויות שה

קנאביס אכן עומד באמות מידה אורגניות לא ניתן לקרוא לו אורגני ולא ניתן לשווק 
אותו ככזה. הפתרון נמצא בדמות רגולטור עצמאי בשם Clean Green הבוחן את 

האורגניות של גידולי הקנאביס בארה"ב והאם הוא עומד באמות מידה של קיימות. 

חלוצת שיטות הגידול האורגני בישראל.
בישראל, מי שמובילה את תחום הקנאביס בשיטות הגידול האורגניות הנה חברת 

בטר, שכבר 12 שנים מתמחה בהשבחת גידולים על בסיס ידע ויכולות בשיטות 
גידול אורגניות. היתרון הגדול הטמון בניסיון ארוך השנים בשיטות גידול אלה הוא 

היכולת לייעל את תהליך הגידול כך שבפועל העלות הסופית של המוצר אינה שונה 
משמעותית ממקבילו שאינו אורגני. ולא פחות חשוב, אם בעבר היה חשש שמעבר 
לגידול אורגני יפגע בתפוקה ובאיכות הצמח, הרי שנכון להיום החלקות עם שיטות 

הגידול האורגניות של בטר מוכיחות את ההפך – התפוקה לחלקה גבוהה, איכות 
הקנאביס מעולה והארומה נפלאה.
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אם נצטרך לסמן מגמה עולמית בולטת בתחום הקנאביס העולמי בשנת 2021 
כנראה התשובה תהיה קנאביס אורגני. לאורך כל יבשת אמריקה מקנדה בצפון, 

דרך קליפורניה, ועד לאורוגוואי בדרום היבשת, ניתן למצוא יותר ויותר מגדלים 
שעוברים לגידול קנאביס בשיטות ובסטנדרט של חקלאות אורגנית. גם לא מעט 

־יצרנים באירופה עוברים לשיטות אורגניות ואפילו בישראל קיימת חברה אחת הנו
שאת את דגל האורגני - חברת בטר הישראלית המקפידה לגדל בשיטות אורגניות 

מתקדמות.

נישת פרמיום מבוקשת
מה פשר הנהירה לקנאביס האורגני? ובכן, מבחינת הרציונל העסקי, הסיבה היא 

ברורה – מאחר וקנאביס אורגני נחשב, ובצדק, למוצר איכותי שההשקעה בו 
היא רבה, חברות בעולם גובות עבורו מחיר גבוה ביחס למוצרי קנאביס מקבילים 

אחרים, כפי שהודה לאחרונה ג'סי מקונל המנכ"ל והשותף המייסד של חברת 
הקנאביס הקנדית רוביקון. 

אך העובדה הזו אינה מסבירה את הביקוש ההולך וגובר לקנאביס רפואי ומדוע 
הצרכנים מוכנים לשלם פרמיה נוספת כדי לקבל מוצר אורגני? את התשובה 

הזו ניתן לחלק לשניים. ברמה הראשונית רבים מצרכני הקנאביס הם גם אנשים 
שדוגלים ב-Wellness וקיום אורח חיים בריא. לרוב נמצא אותם צורכים פירות 

וירקות אורגניים והמעבר לקנאביס אורגני הוא כמעט מתבקש עבורם. אך כשזה 
מגיע לתחום הקנאביס הרפואי יש גם סיבות רפואיות כבדות משקל להעדיף מוצרי 

קנאביס אורגני. 

אחד הטרנדים הבולטים בענף הקנאביס העולמי בשנים האחרונות הוא 
המעבר לצריכת קנאביס אורגני. מוצרים אלה משתייכים לקבוצת הפרימיום 
שהביקוש אליהם הולך וגובר. בשונה מאופנות אחרות, מסתבר שעבור חלק 

מהמטופלים בקנאביס רפואי, לשימוש בזנים אורגניים יש תועלת משמעותית

מהפכת הקנאביס האורגני
היתרון של הקנאביס האורגני הוא מה שאין בו

זה המקום להזכיר שקנאביס רפואי מהווה פעמים רבות טיפול משלים לתרופות או 
אף מחליף אותן ולכן חשוב שההרכב יהיה טהור עד כמה שניתן ולא יהיו בו חומרים 
מזיקים. בשונה מ התרופות שמיוצרות באופן סינתטי בתעשיית הפארמה, קנאביס  

רפואי הנו מוצר חקלאי. כמו כל מוצר חקלאי, גם בגידולי קנאביס נעשה שימוש 
בדשנים כימיים או חומרי הדברה החודרים לגופנו והקנאביס האורגני מבקש 

להמנע מהם. וכשם שאנשים צורכים פירות וירקות אורגניים כדי להימנע מחומרי 
הדברה ושאריות דשן שניתן למצוא כמעט בכל תוצרת חקלאית לא אורגנית, כך 

גם לגבי קנאביס רפואי אורגני הנצרך באופן קבוע ולאורך זמן. 

־בהקשר הזה חשוב לציין כי בשונה ממרבית הפירות והירקות שלרוב מכוסים בק
ליפה שחוצצת בין רוב השאריות המזיקות לליבת הצמח הנצרך, בקנאביס התוצר 

העיקרי שנצרך זו התפרחת. כעת באופן טבעי, תפרחת שנחשפת באופן ישיר 
לחומרי הדברה, בסופו של יום תכיל חומרי הדברה גם אחרי שתשווק במוצר. פה 

טמון הערך הגדול של הקנאביס האורגני ועבור לא מעט מטופלים בקנאביס רפואי 
שסובלים ממחלות אוטואימוניות ורגישות גבוהה לחומרים כימיים, מדובר בעניין 

חיוני המצדיק עלות נוספת. 

הצדקה נוספת להעדפה של תוצרת אורגנית הוא העובדה שגידולים אורגניים 
מכילים כמות אופטימלית של טרפנים וטרפנואידים - תרכובות שאחראיות על 

הטעם והארומה, כך שבהיבטים הללו, גידולי קנאביס אורגני נחשבים למשובחים 
וטבעיים במיוחד, ללא טעמים וניחוחות לוואי כימיקליים האופייניים לקנאביס 

בגידול קונבנציונלי.
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יש לאחסן מוצר זה במקום קריר, יבש, מוגן מאור, בטמפ' שאינה 
עולה על 25 )מעלות צלזיוס(.

יש לשמור את המוצרים לעישון ואידוי באריזה אטומה היטב.
מוצר הקנאביס מוגדר כסם מסוכן ולכן השימוש בו הינו לצרכים 

רפואיים בלבד.

השפעת הטיפול בקנאביס רפואי משתנה מאדם לאדם,
מומלץ להיות עירני להשפעת הקנאביס תוך כדי טיפול.

השפעת הקנאביס הינה מצטברת ויש ליטול את המינון
הדרוש בקביעות.

יש להתעדכן בתקנות משרד הבריאות בנוגע לנהיגה וקנאביס.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ו/או המלצה ו/או 
אישור לעשות שימוש במוצרי קנאביס, בין אם הם נמכרים על ידי 

החברה ובין אם על ידי כל גורם אחר
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 זנים לפי סימפטומים
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לפרטים ניתן ליצור קשר
03-6355101
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