
     

        

  

   

 

     

      

 

 

   

   

   

    

    

    

  

 

  

  

  

  

  

  

 

    

    

  

 טנרטניאב םיחלוק תוכיא תואצות חוויד ספוט

 2014- ד"עשתה (ןוישירב םיאנת תעיבק) םימה יללכל םאתהב

 ןיחלוק.פמ הרדח : הבשה לעפמ

 רגאמ ארימוד :רגאמ םש

 םייללכ םירטמרפ
האצות הדיחי םש רטמרפ םש לומיס ךיראת  םוגיד תדוקנ

רטמרפ  םוגיד

0.18 ל"גמ ןורוב B 11/01/22 יוטיח ינפל רגאממ האיצי 

< 1 ל"גמ ןנוסמ ב"חצ BODF 11/01/22 

76 ל"גמ ןדיס CA  11/01/22 

175 ל"גמ דירולכ CL 11/01/22 

27 ל"גמ ןנוסמ כ"חצ CODF 11/01/22 

ל"גמ 6.3 סמומ ןצמח DO 11/01/22 

מ"ס/סנמיסורקימ 1138 תילמשח תוכילומ EC 11/01/22 

ל"מ 100-ל 'חי 2400 FMPN יתאוצ םרופילוק 11/01/22 

ל"גמ 20.9 ןגלשא K 11/01/22 

ל"גמ 11.5 םויזנגמ MG 11/01/22 

125 ל"גמ ןרתנ NA 11/01/22 

ל"גמ 10.1 הינומא NH4 11/01/22 

ל"גמ 9.34 לדלק ןקנח NKJT 11/01/22 

ל"גמ 1.5 תיקנח NO2 11/01/22 

17 ל"גמ הקנח NO3 11/01/22 

ל"גמ 13.7 יללכ ןקנח NT 11/01/22 

7.01 - הדשב הבגה PHFD 11/01/22 

ל"גמ 0.52 החרז PO4 11/01/22 

3.5308 - ןרתנ תחיפס סחי SAR 11/01/22 

ל"גמ 8.6 סויסלצ 105 םיפחרמ םיקצומ SS10 11/01/22 

ן"עי 2.16 הדש תוריכע TUFD 11/01/22 



     

        

   

   

 

     

      

 

 

   

   

   

    

    

    

  

 

  

  

  

  

  

  

 

    

    

  

       

  

 טנרטניאב םיחלוק תוכיא תואצות חוויד ספוט

 2014- ד"עשתה (ןוישירב םיאנת תעיבק) םימה יללכל םאתהב

 ןיחלוק.פמ הרדח : הבשה לעפמ

 גאמ םיחלוק אתיז :רגאמ םש

 םייללכ םירטמרפ
האצות הדיחי םש רטמרפ םש לומיס ךיראת  םוגיד תדוקנ

רטמרפ  םוגיד

0.11 ל"גמ ןורוב B 18/01/22 יוטיח ינפל רגאממ האיצי 

< 1 ל"גמ ןנוסמ ב"חצ BODF 18/01/22 

58 ל"גמ ןדיס CA  18/01/22 

171 ל"גמ דירולכ CL 18/01/22 

21 ל"גמ ןנוסמ כ"חצ CODF 18/01/22 

ל"גמ 8.24 סמומ ןצמח DO 18/01/22 

897 מ"ס/סנמיסורקימ תילמשח תוכילומ EC 18/01/22 

ל"מ 100-ל 'חי 54000 FMPN יתאוצ םרופילוק 18/01/22 

ל"גמ 16.6 ןגלשא K 18/01/22 

12 ל"גמ םויזנגמ MG 18/01/22 

84 ל"גמ ןרתנ NA 18/01/22 

ל"גמ 4.71 הינומא NH4 18/01/22 

ל"גמ 5.62 לדלק ןקנח NKJT 18/01/22 

ל"גמ 1.32 תיקנח NO2 18/01/22 

45 ל"גמ הקנח NO3 18/01/22 

ל"גמ 16.366 יללכ ןקנח NT 18/01/22 

6.66 - הדשב הבגה PHFD 18/01/22 

ל"גמ 7.21 החרז PO4 18/01/22 

2.622 - ןרתנ תחיפס סחי SAR 18/01/22 

12 ל"גמ סויסלצ 105 םיפחרמ םיקצומ SS10 18/01/22 

ן"עי 4.66 הדש תוריכע TUFD 18/01/22 

9200 ל"מ 100-ל 'חי FMPN יתאוצ םרופילוק  יוטיח ירחא רגאממ האיצי 18/01/22

ל"גמ 1.05 יללכ רולכ RTCL 18/01/22 
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