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  מעבדה ארצית לבדיקת ירקות עליים טרייםמעבדה ארצית לבדיקת ירקות עליים טריים
    **** ושאריות חומרי הדברה ושאריות חומרי הדברהלגבי הימצאות חרקיםלגבי הימצאות חרקים

  **  בירקות עליים השוניםבירקות עליים השונים
  

  להלן תוצאות בדיקה מדגמית שנערכה לחברות שונותלהלן תוצאות בדיקה מדגמית שנערכה לחברות שונות
  

  אופן השימוש  שם החברה
  שער הנגב –ירוק מן הטבע מבית חסלט 

   מושב שחר–ברכת קטיף 

   אבני איתן–קטיף בגולן 

  **בכוסברה הדברה חריגותחומרי נמצאו שאריות - תלמי אליהו –עלי הבשור 

  מגן.  צ–גלאט עלים 
  שער הנגב –חסלט עלי קטיף 

   בארות יצחק–עלי בודק 

   נועם–יבולי קטיף מהדרין . י

   חוף אשקלון–ים למהדרין קטיף על

   חוף אשקלון)ימיני יוסי(עלים ירוקים למהדרין 
   בצרה–משק מן 

   בית גמליאל–מ "יק

  ** בסלרי נמצאו שאריות הדברה חריגות-גלבוע . א. מ–ירוק בכפר למהדרין 

   מושב איתן–קטיף הארץ הטובה למהדרין 

  
  
  
  
  

יש לשטוף תחת זרם יש לשטוף תחת זרם 
מים וראוי להשרות מים וראוי להשרות 

  וןוןבמים וסבבמים וסב
  
  

לקיים את ההנחיות לקיים את ההנחיות 
  הכתובות בשקיתהכתובות בשקית

  חוף אשקלון –ברכת דוד למהדרין 

  בית גמליאל –עלי השרון 

   שדה משה-יבולי הכפר

   מושב שחר–קטיף למהדרין 

  

  יש לשטוף תחת זרםיש לשטוף תחת זרם
מים וחייב להשרות מים וחייב להשרות 

ון לפני ון לפני בבבמים ובסבמים ובס
  השימושהשימוש

  ** בחסה נמצאו שאריות הדברה חריגות-מעונה /  חוסןב מוש–מרינה 

   אילת-על פלגי מים

   מושב שחר–מיטב הירק 

   משק תשובה עולש–רעננים 

  

, , יש לשטוף תחת זרם מיםיש לשטוף תחת זרם מים
להשרות במים וסבון להשרות במים וסבון 

ולבדוק עלה עלה כנגד ולבדוק עלה עלה כנגד 
  השמשהשמש

  בני שמעון. א. מ–ירקות עלים למהדרין 
  בני שמעון. א. מ–יבולי מנחת שי 

   מבטחים- תנובת הארץ

   שובה- יבולי הנגב

   הדר עם– עלה עלה/ עלה מהודר 

  
  

מחברות אלו הוסרה מחברות אלו הוסרה 
  ההשגחהההשגחה

  

  לא התייחסה לירקות קפואים או שטופים ו חסה וסלריה בעיקר לגבי המוצריםתהבדיקה נעש  *

  י מעבדה המוכרת על ידי המחלקה למעבדות במשרד הבריאות"הבדיקה לחומרי הדברה נעשתה ע**

   על ידי שטיפה במים וסבוןות יורדןשאריות חומרי הדברה אינלשים לב כי יש 

 ד"בס


