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 מחירון סוגי בדיקות המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים

 ( בצבע כחול מפורטים השינויים) 12.4.2018בתוקף מיום:   
  

   )₪(מחיר                                                                     סוג הבדיקה
 

                              ניקיון
 

 135 ניקיון רגיל

 252 (מיילזרעי ייבוא )כולל 

 252 (מיילומחבלים )כולל  זריםזיהוי זרעים 

 252 (מיילוזרעים מחבלים )כולל  זרע ספציפיזיהוי 

 196 זיהוי זרעים מחבלים בלבד )במקרים מיוחדים(

 181 זרעים פגומים/בקועים )כותנה, אגוא"ד(

 374 זיהוי זרעי עלקת

 54 יקת ניקיון של זרעים מצופים(תוספת לבד) טיפול בזרעים מצופים

 

 נביטה
 

 181 זרעים קטנים )בצלחות פטרי(

 200 זרעים בינוניים וגדולים )בגלילי נייר(

 238 וקיקיון סלק, שעועית, פול, אדמה-זרעי אגוזי

 59 תוספת(-קצב נביטה )תוצאות ביניים

 540 בדיקת מצע קוקוס/כבול

 252 תירס -(Cold test)בדיקת נביטה בקור 

 252 כותנה - (Cool test)בדיקת נביטה בקור 

 58 טיפול בזרעים טרום הנבטה )חומצה וכד'(

 

 הצצה
 

 252 זרעים )שעועית,תירס,אפונה ועוד(

 328 וקיקיון חמנית )גד"ש( ,פול אדמה,-אגוזי סילקה, זרעי סלק,

 297 (Cold test)הצצה בקור 
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 אבחון חיידקים ווירוסים בזרעים

 2,422 *( וירוסים 6חיידקים+ 5) הייחיידקים ווירוסים משולבת בעגבנבדיקת 

 1,006 * ם(וירוסי 3חיידקים+ 4משולבת בפלפל )חיידקים ווירוסים בדיקה 

 810=373+437 וירוסים( *    2חיידק+ 1בדיקה חיידק ווירוסים משולבת בחציל )

 698  בדלועיים .X.c-ו (P. lacrymans)בדיקת חיידקים משולבת: דמיעה 

 1,060 באפונה  Ps. s. pv. pisiבדיקת החיידק 

 898 במשפחת המצליביים * .X.cבדיקת חיידקים 

 437 בדיקת חיידקים שונים

 297 בדיקת מושבות חשודות של חיידקים )במקרים מיוחדים(

 1,231   בחסה * LMVבדיקת הווירוס 

 1,328 בדלועיים * SqMV-או CGMMVבדיקת וירוסים 

 373 מבחן ביולוגי(ב חזרות 3) ספציפי בדיקת וירוס

 746 חזרות במבחן ביולוגי( 12בעגבנייה ופלפל  ) Tobamoמקבוצת  םבדיקת וירוסי

 825 חזרותELISA (10-12 )-ב שונים בדיקת וירוסים

 357 ש"ח( 224בדיקת וירוס ראשון בתירס )תוספת לכל וירוס נוסף 

 בות חשודות במעבדתנו.כולל המשך אבחון מוש * 

 בדיקות נוספות

 339 לחות הזרעים

 147 זרעים 1,000משקל 

 47 חלקי( 1,000משקל =) הבדיקותספירת זרעים לצרכי 

 223 זרעים( 100בדיקת טטרהזוליום )

 542=203+339 לחות(בדיקת )כולל אפונה, שעועית וכד' מוליכות חשמלית 

 74 ון(חיוניות קשיונות )תוספת לבדיקת ניקי

 40 )ללא בדיקות( ISTAתעודת 

 40 עותק תעודה

 47 בדיקה דחופה )תוספת(

 25 מיילשליפת מידע ושליחת 

 47 עלות לדוגמה אחת((. )החזרת זרעים יקרים )עפ"י בקשת הלקוח

 מוקפא צירוף זן לרשימת הזנים המורשים למכירה

 עפ"י הסכם עם המעבדה. –בדיקות מיוחדות *


