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תוצאה

בדיקה
לא התגלה*
ראה נספח
ראה נספח

שאריות חומרי הדברה GCMS-Q
שאריות חומרי הדברה LCMS-Q
סריקת מתכותICP MS -
אבטחת איכות
בדיקה
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שיטת בדיקה
In House Method Based on QueChers Method
In House Method Based on QueChers Method

ביאורים
1

ביאורים לבדיקות
 1בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
* לא התגלה ) -(N.D.לא התגלה ערך מעל סף הגילוי ) (LODלפי שיטת הבדיקה.

הערות
א .המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים  ISO/IEC 17025בכל אותם תחומים להם הוסמכה ,לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב .הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג .התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה .הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח ,אלא אם מצוין אחרת.
ו .הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז .התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה ,אלא אם צויין אחרת.

** סוף תעודה **
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מספר דגימה

SO16071648

Pesticides in Plant tissue by LCMS QTOF

תוצאות
מספר ממוחשב
תאור דוגמא
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} :ערן{  #IRN03D01160616 Dפרחי קאנאביס-חממה

תאריך הגעה
תאריך דיגום/יצור

10/07/2016 :
10/07/2016 :

הערות :

מקור השיטה

In House Method :

עקרונות השיטה
הדוגמאות מוצו בשיטת הקווצ'רס והוזרקו למכשיר  ,QTOF LC - MSהופרדו ע"ג קולונה כרומטוגרפית ,הכימות נעשה כנגד חומר סטנדרטי

תוצאות הבדיקה
1

Analyte name
Azoxystrobin

CAS RN

C22H17N3O5 131860338

* לא נמצא בספרות
** החומר כומת אך קיימת חריגה של מעל +/- 20%מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה
***
אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמצאים בחריגה של +/- 20%מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה
.1

.2

 = LOQסף כנמות
 = MRLרמת השארתיות המירב י

Formula

2

Results
0.23

LOQ

MRL

0.03

עמוד 1

Units

mg/kg

מתוך 1

