
מדריך סמלילי סימון 
מוצרי קנאביס רפואי 



רוקח/ת יקר/ה 
בהתאם להוראת משרד הבריאות ויחידת יק"ר כל מוצרי 

 הקנאביס הרפואי יחויבו החל מתאריך 1.06.2021 
בסימון סמלילים. 

על מנת לספק שקיפות ומידע למטופלים, וגם לכם הכנו 
עבורכם מדריך קצר המפרט על תהליכי הגידול והייצור של 

כל אצווה ואצווה. 

הסמלילים יופיעו על קופסת המוצרים על פי הפרוט הבא:

הורדת עומס מיקרוביאלי

עומס מיקרוביאלי הוא המדד לכמות החיידקים והעובשים במוצרי הקנאביס. 
בדומה לפסטור חם שעוברים מוצרי חלב למיניהם, גם חברות גידול הקנאביס משתמשות בשיטות שונות 
ומאושרות משרד הבריאות על מנת לוודא שהמוצרים עומדים בתקן המחמיר לניקיון מעובשים וחיידקים. 

הסמלילים בקטגוריה זו משקפים באיזו שיטה נעשה התהליך. 

הקנאביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פסטור קר"
)הקרנה בקרינת בטא(

הקנאביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פלזמה קרה"

הקנאביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות אוזון

הסמלילהליך/ הפעולה
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הדברה

כמו בכל גידול חקלאי אחר מפירות ועד לעשבי תבלין, גם בגידול הקנאביס הרפואי נחוצות 
לעיתים פעולות הדברה. 

משרד החקלאות מנחה באיזה חומרים ניתן להשתמש בקנאביס ומה פרק זמן ההמתנה שצריך 
 לחכות מרגע ההדברה ועד הקציר. הסמלילים בקטגוריה זו משקפים את שיטת ההדברה 

שנעשתה בזמן הגידול. 

בעת גידול הקנאביס בוצע שימוש בתכשירים כימיים מורשים

בעת גידול הקנאביס בוצע שימוש בהדברה ביולוגית )"חרקים מועילים"(

בעת גידול הקנאביס בוצע שימוש בחומרי הדברה 
המותרים בחקלאות אורגנית בלבד

בעת גידול הקנאביס לא בוצע כל שימוש בחומרי הדברה

הסמלילתהליך/ הפעולה
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הסמלילים והמוצרים שלנו 
מוצרי הקנאביס שלנו ב PEACE NATURALS מביאים את הסטנדרט 

 The Cronos Group המוביל של ענקית הקנאביס הקנדית 
ומשמרים אותה כאן בישראל בחממה המתקדמת ובציוד הגידול 

והבקרה המתקדמים בעולם.

  המוצרים שלנו יקבלו את סימוני הסמלילים הנדרשים 
 בקטגורית ההדברה והן בקטגורית הורדת העומס המיקרוביאלי 

כך שלמטופלים מובטח מוצר איכותי, זמינות מלאי קבועה ושקט 
נפשי לאורך זמן.

הדברה 
ביולוגית

תכשירים כימיים 
מורשים

פסטור קר
)הקרנה בקרינת בטא(
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אוריג'ינל ג'יסי
שימוש:  T20/C4זן:  סטיבה

טרפנים:
CaryophylleneLimonene Myrcene

 זמין גם בגליליות 

איניפיניטי
שימוש:  T20/C4זן:  היברידי

טרפנים:
Limonene Myrcene Pinene

דרים הייז
שימוש:  T20/C4זן:   אינדיקה

טרפנים:
CaryophylleneLinaloolLimonene

 זמין גם בגליליות 

הדברה    תפרחות 
ביולוגית

תכשירים כימיים 
מורשים

פסטור קר
)הקרנה בקרינת בטא(
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מינט ג'י סי
T15/C3  :שימוש

טרפנים:
CaryophylleneLimonene Myrcene

הדברה    תפרחות 
ביולוגית

תכשירים כימיים 
מורשים

פסטור קר
)הקרנה בקרינת בטא(

ג'י אס קוש
T15/C3  :שימוש

טרפנים:
CaryophylleneLimonene Myrcene

רפאל
 אינדיקה

 

שימוש:  T20/C4זן: 

טרפנים:
CaryophylleneLimonene Myrcene

זן:        היברידי

זן:   אינדיקה
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  שמנים

T1/C20

טרפנים:

T1/C20  :שימוש

CaryophylleneLimonene Myrcene

T10/C10

טרפנים:

T10/C10  :שימוש

CaryophylleneLimonene Myrcene

T20/C4

טרפנים:

T20/C4  :שימוש

CaryophylleneLimonene Myrcene

הדברה 
ביולוגית

תכשירים כימיים 
מורשים

פסטור קר
)הקרנה בקרינת בטא(

7



לכל שאלה והתייעצות 
אנחנו תמיד זמינים 

03-3722117
ci.cs@thecronosgroup.com

peacenaturals.co.il/pharmacists

להזמנות


