
צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ מעבדת שרות השדה צמח
שרות השדה צמח

 תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 38828 /  1

יג בכסלו  תשפגבעבודה זו 12 מדגמים, ממספר: 20099 עד מספר: 20110 כל מדגם מודפס בדף נפרד 07/12/2022לכבוד
תאריך קבלה:31/10/22 מאגרי קולחים

14:00 שעה: 052817770:טל נייד elisha8533@gmail.com31/10/22 תאריך דיגום:
6962140 12:00:פקס שעה: מי גולן

00/00/00 תאריך מסירת תוצאות חלקיות
1 08/11/22דף: תאריך מסירת תוצאות מלאות igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

728222.43 9926/0005

גידול/זן/כנה: חמרה תחתון חלקה 20110 מדגם

מי קולחיןמי קולחיןמי קולחיןמי קולחין החומר הנבדק:

פני המיםפני המיםפני המיםפני המים :הערה

תוצאה               ה ע ר ו ת שיטה סטנדרטית יחידות יסוד הבדיקה

18    D 2540 SM מ"ג/ל' TotSuspSoli TSS103-105

8     D 5210 SM מ"ג/ל' BOD BOD

48    (D(Merck kit 5220 SM מ"ג/ל' COD COD

9.6    H-B 4500 SM הגבה pH pH

0.96    B 2510 SM dS/m E.C. מוליכות חשמל

3.1    CL B 4500 SM מא"ק/ל' Cl כלוריד

6.27    SM3500 Na-B מא"ק/ל' Na נתרן

2.3    C 2340 SM מא"ק/ל' Ca-Mg סידן+מגניון

מ"ג/ל'    2.0 N-NH4 N אמוני *

מ"ג/ל'    4.1 Nkj N קלדהל *

2.60    P-E 4500 SM מ"ג/ל' P זרחן מסיס

2.9    in house proc on kit מ"ג/ל' P זרחן כללי *

0.77    KB 3500 based on SM מא"ק/ל' K אשלגן מסיס

0.04    SM 3120b מ"ג/ל' B בורון מסיס *

.N.D B 3111 SM מ"ג/ל' Fe ברזל

.N.D B 3111 SM מ"ג/ל' Mn מנגן

יחס    5.80 SAR

מ"ג/ל'    8.9 N N-NO3 /NAS *

.N.D ערך סף הגילוי של הבדיקות > ברזל-מ"ג/ל' = 0.100 ; מנגן-מ"ג/ל' = 0.100-

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא   0507550053.
מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב   0547289393.

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.
יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים.     ח.פ. צמח 511946790

8.0טמפרטורה בהגעה למעבדה: °C

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהוה אישור לפריט , מערכת או תהליך שנבדק

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המע

*  הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות
:.N.D לא ניתן למדידה

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו.

מנהל/ת המעבדה: התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף הדוח סוף מדגם  20110

המדריך:

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד.  לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

דו"אל labsoil@zemach.co.il טל':04-6773210פקס: 04-6773201

נורית בן הגיא

T004(03)23.6.13_1.20(03)



צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ מעבדת שרות השדה צמח
שרות השדה צמח

 תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 38828 /  1

יג בכסלו  תשפגבעבודה זו 12 מדגמים, ממספר: 20099 עד מספר: 20110 כל מדגם מודפס בדף נפרד 07/12/2022לכבוד
תאריך קבלה:31/10/22 מאגרי קולחים

14:00 שעה: 052817770:טל נייד elisha8533@gmail.com31/10/22 תאריך דיגום:
6962140 12:00:פקס שעה: מי גולן

00/00/00 תאריך מסירת תוצאות חלקיות
2 08/11/22דף: תאריך מסירת תוצאות מלאות igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

728222.43 9926/0005

המלצות המדריך

המדריך:

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד.  לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

דו"אל labsoil@zemach.co.il טל':04-6773210פקס: 04-6773201

נורית בן הגיא

T004(03)23.6.13_1.20(03)


