
מ"שה-משרד החקלאות מעבדת שרות השדה גילת בני שמעון. א.החברה הכלכלית למ
מחוז הדרום

36116-  תוצאות בדיקות  קומפוסט וזבלים עבודה 
כט באדר א תשעו 3:  עד מספר1: ממספר,  מדגמים3בעבודה זו 

פשלי 09/03/2016:מוסר המדגמים 13192 לכבוד
14/01/16 :תאריך קבלה 9333305 שטאנג בניה והנדסה בע

1319200/00/00 :תאריך דיגום
81222מ    "שטאנג בע

1 28/01/16:דף :תאריך מסירת תוצאות ido@shtang.co.il;aswater13@gmail.com

י הלקוח אייל לוי"הביא פשלי דיגום ע-88.ה.מ הערה: 2414/00226260.06

בוצה מוסמכת :כנה/זן/גידול1 חלקה מדגם

x :החומר הנבדק

תחום ערכי תחום רצוי תוצאה שיטה סטנדרטית יחידות הבדיקה
(-)   -    -   -   -    -    -    -   (+)   עד      מ

   4.8 % חומר יבש

  64.0 % אורגני.ח

% אפר

בוצה מיוצבת :כנה/זן/גידול2 חלקה מדגם

x :החומר הנבדק

תחום ערכי תחום רצוי תוצאה שיטה סטנדרטית יחידות הבדיקה
(-)   -    -   -   -    -    -    -   (+)   עד      מ

   4.2 % חומר יבש

  61.0 % אורגני.ח

% אפר

כללי בוצה יבשה :כנה/זן/גידול3 חלקה מדגם

קומפוסט רגיל :החומר הנבדק

תחום ערכי תחום רצוי תוצאה שיטה סטנדרטית יחידות הבדיקה
(-)   -    -   -   -    -    -    -   (+)   עד      מ

  22.1 % חומר יבש

^[ ] 25.0 - 100.0   60.0 % אורגני.ח

% אפר

   3.95 % Nכללי 

   0.630 % Pכללי 

  25.4 'ל/ג"מ N-NH4במיצוי 

^[ ] 0.0 - 2500.0  879.0 ג"ק/ג"מ אבץ

^[ ] 0.0 - 600.0  195.0 ג"ק/ג"מ נחושת

^[ ] 0.00 - 90.00   29.61 ג"ק/ג"מ ניקל

^[ ] 0.000 - 20.000    1.447 ג"ק/ג"מ קדמיום

^[ ] 0.00 - 300.00   47.07 ג"ק/ג"מ עופרת

^[ ] 0.00 - 400.00   32.76 ג"ק/ג"מ כרום

בשל             -5טרי    - 1:  בשלות קומפסט
.אחוז חומר אורגני ואחוז אפר מבוצעים על בסיס חומר יבש  , N P Kלבדיקות קומפוסט ריכוזי 

.נא להתקשר למדריך שירות שדה, לקבלת הנחיות מפורטות. כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד
2 המשך בדף .כפי שמופיעים בטופס זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, ההמלצות הניתנות בטופס זה
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י הלקוח או בא כוחו"הדיגום נעשה ע
. . . . . . . . . . . ..תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

:ת המעבדה/מנהל סוף הדוח
המלצות המדריך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :המדריך

.נא להתקשר למדריך שירות שדה, לקבלת הנחיות מפורטות. כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד
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gilatlab@bns.org.il:ל" דוא08-9928681:   פקס08-9928680/2. טל85280 מיקוד 2נגב .נ.ד-מרכז מחקר גילת T004(02)18.5.08_1.20(03)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

