
გამოსაცდელი პროდუქტი/მასალა გამოსაკვლევი მაჩვენებელი ღირებულება/ლარი

ცხიმი 17.1

სიმკვრივე 4.5

სისუფთავე 4.5

სინესტე და მშრალი ნივთიერება 9.6

სინესტე (ყველი) 10.4

მშრალი ნივთიერება (ყველი) 10.4

საერთო აზოტი, ცილა 46.4

შაქრები 28.2

ამიაკი 6.4

წყალბადის ზეჟანგი 3.8

სოდა 12.2

ხსნადობის ინდექსი 2.7

ცილა (ხაჭო) 18.9

ცილა (ყველი) 12.9

მჟავიანობა 9.8

სუნი, ფერი, გემო 3.6

კონსისტენცია, გარეგანი სახე 3.6

ჰერმეტულობა,  ქილის შიდა ზედაპირი 4.5

მარილი (ძროხის კარაქში) 13.6

ხაჭო, ყველი;
ვერცხლისწყალი 61

დარიშხანი 38.8

კადმიუმი 31.3

ტყვია 44.1

სპილენძი 29.1

თუთია 24.8

კალა (კონსერვებში) 19.7

ქრომი (კონსერვებში) 35

რკინა 20.5

აფლატოქსინი M1 96.9

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 101.6

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 109.4

ლევომიცეტინი 96.8

34.7

რძისა და რძის პროდუქტების, კონსერვების ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური/მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური  

გამოკვლევის ტარიფები

პასტერიზაცია  (პეროქსიდაზა, მჟავე ფოსფატაზა)

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის 

ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების 

დამატების გარეშე;

რძე და ნაღები, შესქელებელი ან შაქრის ან 

სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების 

დამატებით; 

მდნარი ყველი; ცილოვანი კონცენტრატები 

და ტექსტურირებული ცილოვანი 

ნივთიერებები

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, 

კეფირი და სხვა ფერმენტირებული ან 

შედედებული რძე და ნაღები, 

შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის 

ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების 

დამატებით ან მათ გარეშე, 

საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან 

მათ გარეშე, ხილის, კაკლის ან კაკაოს 

დამატებით ან მათ გარეშე;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

რძის შრატი, შესქელებული ან 

შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა 

დამატკბობელი ნივთიერებების 

დამატებით ან მათ გარეშე, პროდუქტები 

რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, 

შაქრის ან სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე;

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა 

სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის 

გარეშე;

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; 

რძის პასტები;



ფურალტადონი 102.87

ფურაზოლიდონი 102.87

ნიტროფურაზონი 102.87

ნიტროფურანტოინი 102.87

დიმეტრიდაზოლი 88.7

ტეტრაციკლინი 85.2

დოქსიციკლინი 85.2

ოქსიტეტრაციკლინი 85.2

ქლორტეტრაციკლინი 85.2

მაფანმრ 9.6

აერობული მიკროორგანიზმების საერთო რაოდენობა

ნ.ჩ.ჯ.ბ.  (კოლიფორმები) 18.9

კოაგულაზა - დადებითი სტაფილოკოკი (S. Aureus) 32.8

Listeria Monocytogenes 72

Listeria Monocytogenes (რაოდენობრივი) 58.9

Salmonella  spp 69.1

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37

საფუარა და ობის  სოკო 9.9

S. Aureus 31.1

ბიფიდობაქტერიები (იოგურტში) 11.6

B - გლუკურონიდაზა დადებითი Escherichia coli                                 

(ISO 16649-2:2001/2015)
7

რძემჟავა და ბაქტერიები 11.3

საწარმოო სტერილობა 12.9

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40

ტყვია, კადმიუმი, სპილენძი 60.1

ტყვია, კადმიუმი 52.8

ტყვია, კადმიუმი, სპილენძი, თუთია 67.3

ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

ერთად  გამოკვლევის  შემთხვევაში

18.3

რადიოლოგიური მაჩვენებლები

ფარმაკოლოგიურად აქტიური დამაბინძურებელი  ნივთიერებები, მათ შორის ვეტ. 

პრეპარატები

Enterobaqteriaceae (სსტ ისო 21258-1: 2017/2017)

Enterobaqteriaceae (სსტ ისო 21258-2: 2017/2017)

28.2


