
გამოსაცდელი პროდუქტი გამოსაკვლევი მაჩვენებელი ღირებულება/ლარი

ნაყენი, ფერი, გამონახარში, გარეგნული სახე 3.6

მეტალომინარევების მასური წილი 3.9

ნედლი უჯრედანა 35.7

მშრალი ნივთიერება 9.6

ტენი 9.6

წყალში  უხსნადი  ნაცარი 9.1

წყალში  ხსნადი  ნაცარი 9.1

წყალში  ხსნადი  ექსტრაქტი 9.1

ტანინი 15.7

კოფეინი 30.3

ვერცხლისწყალი 61

დარიშხანი 38.8

კადმიუმი 31.3

ტყვია 44.1

სპილენძი 29.1

თუთია 24.8

რკინა 23.2

აფლატოქსინი B1 110

ობის სოკო 9.9

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37

Salmonella spp 69.1

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40

გარეგნული სახე, ფერი 3.9

დაფქვის სიმსხო, ექსტრაქციული ნივთიერება 4.5

მინარევები 3.9

ნაცარი 8.2

მასის დანაკარგი 1030C-ზე 4.5

კოფეინი 30.3

ვერცხლისწყალი 61

დარიშხანი 38.8

კადმიუმი 31.3

ტყვია 44.1

სპილენძი 29.1

თუთია 24.8

რკინა 23.2

აფლატოქსინი B1 110

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 80.6

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40

ჩაის, ყავის, დაფნის ფოთოლის, სანელებლების, მარილის ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური/მიკრობიოლოგიური, 

რადიოლოგიური გამოკვლევის ტარიფები

ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით 

ან მათ გარეშე;

მატე ანუ პარაგვაის ჩაი

ყავა, მოხალული ან მოუხალავი, 

კოფეინით ან კოფეინის გარეშე; ყავის 

ჩენჩო და ყავის მარცვლის გარსი; ყავის 

შემცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ყავას 

ნებისმიერი პროპორციით



Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37

Salmonella spp 69.1

ობის სოკო 9.9

PH, აქტიური მჟავიანობა 13.8

ცხიმი 15.3

სინესტე 9.6

ნაცარი, მეტალომინარევები 8.2

ვერცხლისწყალი 61

დარიშხანი 38.8

კადმიუმი 31.3

ტყვია 44.1

სპილენძი 29.1

თუთია 24.8

რკინა 23.2

აფლატოქსინი B1 75.9

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 80.6

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი და მისი იზომერები 88.9

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 109.4

აერობული მიკროორგანიზმების საერთო რაოდენობა

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.9

Salmonella spp 69.1

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37

ობის სოკო 9.9

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40

გარეგანი სახე, ფოთლის სიგრძე, დეფექტები 3.9

მინერალური და ორგანული მინარევები 3.9

სინესტე 20.5

უცხო მინერალური მინარევები 3.9

ვანილი ნაცარი 8.2

დაფქვის სიწმინდე 3.9

მავნებლებით, ობით დაზიანება, უცხო მინარევები 4.5

ვერცხლისწყალი 61

დარიშხანი 38.8

ჯავზი, ილი, მაცისი კადმიუმი 31.3

ტყვია 44.1

სპილენძი 29.1

თუთია 24.8

ღვიის კენკრა; რკინა 23.2

აფლატოქსინი B1 75.9

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 80.9

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი და მისი იზომერები 88.9

წიწაკა  Piper გვარისა, Capsicum გვარისა ან 

Pimrnta გვარის ნაყოფები, ხმელი, 

დამსხვრეული ან დაფქული

თესლი ანისულის, იფნურას, ცერეცოს, 

ქინძის, კამის, ზირას, რომაული კვლიავი, 

ან ვოლოშის კვლიავის ან ზირასი; 

კოჭა, ზაფრანა, ტურმერიკი (კურკუმა), 

ურცი, ან ბეგქონდარა, დაფნის ფოთოლი, 

კარი და დანარჩენი სუნელ-სანელებლები

მაფანმრ

დარიჩინი და დარიჩინის ხის ყვავილები:

მიხაკი (მთელი ნაყოფები, ყვავილები და 

ყვავილის ყუნწები),

9.6

კაკაო მარცვალი

კაკაო პასტა

კაკაოს ფხვნილი



დდტ და მისი მეტაბოლიტები 109.4

აერობული მიკროორგანიზმების საერთო რაოდენობა

ნ.ჩ.ჯ.ბ. კოლიფორმები 18.9

ობის სოკო 9.9

Salmonella spp 69.1

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37

სულფიდმარედუცირებელი კლოსტრიდიები 13.5

B. cereus 20.4

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 30.00

ფერი, გარეგანი სახე 3.9

სინესტე, უხსნადი ნივთიერებები 11.3

ქლორ იონი 18.1

კალიუმის იოდიდი 15.4

PH 4.1

ნატრიუმის თიოსულფატი 4.6

იოდის მასური წილი 15.2

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40

ტყვია, კადმიუმი, სპილენძი 60.1

ტყვია, კადმიუმი 52.8

ტყვია, კადმიუმი, სპილენძი, თუთია 67.3

ერთად გამოკვლევის შემთხვევაში

პალმის კაკლები და მათი გულები, 

ბამბის, შირბახტის, აბუსალათინის, 

მდოგვის, ალისარჩულის, ყაყაჩოს 

თესლები და კაკალი ში (კაკალი კარიტე). 

რეჰანი, სარო, თესლი, ნაყოფი და 

სპორები სათესად:

გირჩები სვიისა, ახალი ან ხმელი, 

დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, 

ფხვნილის ან გრანულები სახით; 

ლუპულინი; ჟენ-შენი, უსუპი, 

ძირტკბილა, პიტნის ყველა სახეობა, 

როზმარინი, ტევანი, სალბი, აბზინდა და 

სხვა.

მაფანმრ 9.6

მარილი


