
מעבדת שירות שדה חדרהמעבדות שרות השדה

62189-  תוצאות בדיקות  מים ותמיסות עבודה 

יד באייר  תשעו בעבודה זו מדגם אחד בלבד
22/05/2016לכבוד
04/05/16ר/קידרון :תאריך קבלה שלמה טלפון:

050/6906566 טל נייד:
04/05/16 :תאריך דיגום

08/8696036 פקס:
כללי-3

22/05/16 :תאריך מסירת תוצאות
robnat@shaham.moag.gov.il/shlomoav1950@walla.co.il

2325.00 1 :דף
9995/0332

מי קולחין :כנה/זן/גידול20547 חלקה מדגם

מי קולחין :החומר הנבדק

ה ע ר ו ת תוצאה שיטה סטנדרטית יחידות הבדיקה

   7.9 4500-H B הגבה pH

   1.10 2510-B dS/m מוליכות חשמל

 157.5 4500-Cl  B 'ל/ג"מ כלוריד

   6.00 3500-Na B 'ל/ק"מא נתרן

   3.20 2340-C 'ל/ק"מא מגניון+סידן

   0.98 3111-B 'ל/ק"מא מגניון

   8.5 4500-NO3 B 'ל/ג"מ Nחנקתי *

   0.4 'ל/ג"מ Nאמוני *

   6.2 'ל/ג"מ Nקלדהל *

   3.1 'ל/ג"מ זרחן כללי *

  13.3 'ל/ג"מ אשלגן כללי *

   0.32 'ל/ג"מ בורון מסיס *

   3.60 2320-B 'ל/ק"מא דו פחמה

   4.74 יחס SAR *

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

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות*  

.י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו"הדיגום נעשה ע
. . . . . . . . . . . . . . . ..תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

:ת המעבדה/מנהלסוף הדוח

המלצות המדריך

050/6241560רוברטו    :המדריך
פרטי

03/6539026   פקס סנדרה 03/9559997robnat@shaham.moag.gov.il08/9494339  פקס 050/6241560המדריך

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

62187-  תוצאות בדיקות  מים ותמיסות עבודה 

יד באייר  תשעו בעבודה זו מדגם אחד בלבד
22/05/2016לכבוד

04/05/16ר/אגודת בשיט :תאריך קבלה

א054/4653324 טל נייד: 04/05/16גדרה2003תד/רון הלל :תאריך דיגום
08/8591349 פקס:

4כללי 
22/05/16 :תאריך מסירת תוצאות

robnat@shaham.moag.gov.il
1365.00 1 :דף

9994/0155

מי קולחין :כנה/זן/גידול20545 חלקה מדגם

מי קולחין :החומר הנבדק

ה ע ר ו ת תוצאה שיטה סטנדרטית יחידות הבדיקה

   7.7 4500-H B הגבה pH

   1.10 2510-B dS/m מוליכות חשמל

 153.7 4500-Cl  B 'ל/ג"מ כלוריד

   6.38 3500-Na B 'ל/ק"מא נתרן

   3.20 2340-C 'ל/ק"מא מגניון+סידן

   0.66 3111-B 'ל/ק"מא מגניון

   1.6 4500-NO3 B 'ל/ג"מ Nחנקתי *

  12.9 'ל/ג"מ Nאמוני *

  14.7 'ל/ג"מ Nקלדהל *

   2.7 'ל/ג"מ זרחן כללי *

  18.3 'ל/ג"מ אשלגן כללי *

   0.34 'ל/ג"מ בורון מסיס *

   4.80 2320-B 'ל/ק"מא דו פחמה

   5.04 יחס SAR *

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

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות*  

.י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו"הדיגום נעשה ע
. . . . . . . . . . . . . . . ..תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

:ת המעבדה/מנהלסוף הדוח

המלצות המדריך

050/6241560רוברטו    :המדריך
פרטי

03/6539026   פקס סנדרה 03/9559997robnat@shaham.moag.gov.il08/9494339  פקס 050/6241560המדריך

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