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 מיום תחילת הבדיקה( מחושב)  של דוגמאות זרעים במעבדה משך הבדיקה

 :משך הבדיקה המפורט להלןטבלת ל הערות  
 ובדיקת הפרטים.  הימי עבודה לתהליך רישום הדוגמ 3-1יש להוסיף  ,למשך הזמן הרשום בטבלה (1)

 .ISTAי זמן מקסימלי הוא הספירה הסופית, הכוללת הארכת הזמן המותרת עפ"בבדיקת נביטה:  (2)
 חריגה מלוח הזמנים הנ"ל. עלולה להיותעבודה בתקופת עומס  (3)

 )שלא פורטו לעיל( עשוי להיות שונה. ובדיקות אחרות משך בדיקות גידולים אחרים (4)
 

 הערות יזמן מקסימל מן מינימליז סוג הבדיקה

 )יום= יום עבודה( יקיוןנ בדיקות 

 

 זרעי ייצוא, הבדיקה כוללת בין היתר:
  )כולל כשות( ים רעים ומחבליםזיהוי זרע

  מיםי 5 מיםי 2

  מיםי 4 מיםי 2  ומחבלים זריםניקיון ייבוא, זרעים : זרעי ייבוא

  ימים 10 ימים 5 זיהוי זרעי עלקת

  ימים 10 ימים 5 באגוא"ד וכותנה קועים/ פגומיםזרעים בבדיקת 

   ימים 5 בדיקות ניקיון אחרות

   ימים 10 ולתעשייה למספוא, בדיקת זרעים  למאכל

  הצצה בגידולים הבאים /נביטה בדיקות 

 ללא בדיקות חוזרות ימים 21 ימים 14-7 אבטיח

 ללא בדיקות חוזרות ימים 17 ימים 10-7 אדמה-אגוזי

 ללא בדיקות חוזרות מיםי 53 ימים 35 נוי אספרגוס

 ללא בדיקות חוזרות ימים 19 ימים 12-7 בצל

 ללא בדיקות חוזרות ימים 32 ימים 21-7  )=כוסברה( גד השדה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 21 ימים 14-7 גזר

 ללא בדיקות חוזרות ימים 15 ימים 8-6 חיטה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 17 ימים 10-7 חמנית

 ללא בדיקות חוזרות ימים 12 ימים 10-7 חסה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 19 ימים 12-7 כותנה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 17 ימים 10-7 ת, קולרביכרוב, כרובי

 ללא בדיקות חוזרות ימים 42 ימים 28-10 כרפס )=סלרי(

 ללא בדיקות חוזרות ימים 15 ימים 10-7 מלון, מלפפון

 ללא בדיקות חוזרות ימים 21 ימים 14-10 סלק, סילקה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 21 ימים 14-7 עגבנייה

 ללא בדיקות חוזרות מיםי 42 מיםי 28 עצים
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 הערות זמן מקסימלי זמן מינימלי המשך בדיקות  נביטה/ הצצה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 42 ימים 28-10 פטרוזיליה

 ללא בדיקות חוזרות ימים 15 ימים 10-7 קישוא

 ללא בדיקות חוזרות ימים 32 ימים 21-7 שומר

 ללא בדיקות חוזרות מיםי 32 מיםי 21-7 , תרדשמיר

 ללא בדיקות חוזרות ימים 21 ימים 14-9 פלפל

 ללא בדיקות חוזרות מיםי 42 מיםי 28-10 )משתנה לפי הגידול( פרחים

 ללא בדיקות חוזרות ימים 16 ימים 9-7 שעועית

 ללא בדיקות חוזרות ימים 14 ימים 7-6 תירס

 דיקות חוזרותללא ב מיםי 21-14 מיםי 14-7 )משוער( אחריםגידולים 

 ללא בדיקות חוזרות ימים 12 ימים 12 (און זרעיםתירס ) -בדיקת נביטה בקור

 ללא בדיקות חוזרות ימים 7 ימים 7 (און זרעיםכותנה ) -בדיקת נביטה בצינון 

 , צנון/ית ועודתירס –בדיקת הגחת שורשון 
 (און זרעים)

 ללא בדיקות חוזרות ימים 7 ימים 6-4

 הערות זמן מקסימלי זמן מינימלי בדיקות נוספות

  מיםי 10 מיםי 5 זרעים  1,000משקל 

  מיםי 10 מיםי 5 לחות זרעים  קביעת 

  ימים 40 ימים 30 מצעי גידול )קוקוס/ כבול וכד'(

 (און זרעיםבדיקת מוליכות חשמלית )
 כולל בדיקת לחות

  מיםי 10 מיםי 5

 
 

 


