
 

 

קיבלה מהרשויות באוגדה היתר לייבוא ייחורים מישראל לחוות פארמה טוגדר 

  הקאביס הרפואי שלה במדיה, שתוצרתה כבר מכרת בגרמיה 

  

לרשום בגרמיה לטוגדר פארמה להעביר גטיקה שלה מישראל אל אוגדה ויאפשר  ההיתר

# ישן חברות באוגדה של החווה  GACPשימוש בתקית  תוךהשוים  את המוצרים

בחוות הגטיקה שלהם גידול שיתופי פעולה בקאביס רפואי ישראליות שהביעו עיין ב

  גישה לשוק הגרמי דבר שיאפשר להןהחברה באוגדה 

  

  

ר ממשרד החקלאות באוגדה לייבוא ייחורים הית קיבלה מודיעה כיחברת הקאביס הרפואי טוגדר פארמה 

החברה פועלת  עתכ .באוגדה חוות החברהאל  קומיותהעברת גטיקות מ צורך, לבישראל שגודלשל קאביס 

רפואי מגטיקות הקאביס הגידול תוצרת , אל החווה באוגדהממשרד הבריאות הישראלי, היתר ייצוא לקבלת 

 גרמיה. המוצרים בגרמיה ושיווק  אלו, רישום

  

עבור גטיקות מסחרית -רגולטוריתקבלת ההיתר מהווה פריצת דרך מסר כי, " יסים ברכה, מכ"ל טוגדר פארמה

לקבלת היתר וסף לייצוא ממשרד  או פועלים באופן מיידי של טוגדר פארמה.שפותחו בישראל, לרבות גטיקות 

הדרש באירופה ולאחר מכן  GACPבחווה שלו הושאת תקן  הבריאות בישראל של ייחורים, לצורך גידולם

. כך יוכלו זים שוים של קאביס רפואי איכותי EU-GMPלמתקן המצא בגרמיה ומחזיק בתקן  העברת תוצרת

   כולה."שפותח בישראל להימכר בגרמיה ובאירופה 

לצורת מכירת גטיקות  ישן מספר חברות ישראליות שהביעו עיין במסלול הרגולטורי שהתוותה טוגדר פארמה

  שלהן באיחוד האירופי.

  

  

גטיקות עם  ק"ג תוצרת קאביס רפואי מהחווה באוגדה 700אתמול דיווחה החברה כי השלימה יבוא של 

בתי מרקחת בעוד  100-ישווקו בלמעלה מ אשר בשוק המקומיגבוה, המבוקשות  THC חדשות בעלות שיעור

שיובאו ק"ג ראשוים של תפרחות קאביס רפואי  , בוסף, דיווחה החברה לאחרוה על מכירת עשרותכחודש

החברה מצאת בקשר עם לקוחות פוטציאלים זמיות למטופלים בבתי מרקחת בגרמיה. ו גרמיהמאוגדה ל

מיליון איש, והיא שוק עק  80-גרמיה אוכלוסייה של כ. בות בהיקף משמעותיאסטרטגיים וספים לעסקא



 

ישה חשיבות רבה לכיסה מוקדמת , כך שהמצא בחיתוליו ומהווה גם שער כיסה לשאר השווקים באירופה

  .לגרמיה ולמדיות וספות באירופה בהיבט רכישת תחי שוק קיימים וחדשים

  

 .אלף 110-עלה מספר המטופלים בקאביס רפואי ל 2022כון לחודש יואר על פי פרסומי משרד הבריאות, 

טון בחודש זה, אשר גם ללא צמיחה, משקפת קצב צריכה  4.1עמדה על ע"פ התוים צריכת הקאביס החודשית 

  טון. 50-כשתי של 

  

  

  

 


