
მარცვლისა და მარცვალგადამუშავების პროდუქტების                                                                       

(ფქვილი, ბურღული, საფუარი, სახამებელი) 

ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური, ფიტოპათოლოგიური, რადიოლოგიური 

გამოკვლევის ტარიფები 

გამოსაცდელი პროდუქტი/მასალა გამოსაკვლევი მაჩვენებელი ღირებულება/ლარი 

 

ხორბლის მარცვალი 

ჭვავის მარცვალი 

შვრიის მარცვალი 

სიმინდის მარცვალი 

ქერის მარცვალი 

ბრინჯი 

წიწიბურას მარცვალი 

ფეტვის მარცვალი 

სორგოს მარცვალი 

სუნი, ფერი, გარეგანი სახე 3.90 

სინესტე 9.60 

ცხიმი 45.40 

ცხიმის მჟავური რიცხვი 29.90 

ლაბიანობა 3.90 

სახამებელი 27.80 

ცილა 23.20 

ნაცარი 6.20 

წებოგვარა 5.20 

მინისებურობა 5.20 

ვარდნის რიცხვი 16.00 

ფურაზოიდული მარცვალი 5,20 

ბეღლის მავნებლები 13,80 

გუდაფშუტა, სოკოების სპორები 3.90 

მწერებით ფარული დასნებოვნება 23.60 

უცხო მინარევები, მავნებლით დაბინძურება 3.90 

ვერცხლისწყალი 51.90 

დარიშხანი 27.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 24.60 

თუთია 24.30 

თუთია, სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 65.90 

სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 60.10 

ტყვია,  კადმიუმი 52.80 

აფლატოქსინი B1 82.80 

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 93.60 

დეზოქსინივალენოლი 77.40 

ზეარალენონი 43.00 

T2 ტოქსინი 63.80 



ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები)  82.10 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 86.10 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

ფქვილი ხორბლის, ხორბალ-

ჭვავის; 

 

 

დანარჩენი მარცვლეულის 

ფქვილი, გარდა ხორბლისა ან 

ხორბალ-ჭვავისა 

ფერი, გემო, სუნი, წეწკი 3.90 

ბეღლის მავნებლები 13.80 

ცხოველური  მინარევები 3.90 

წებოგვარა 4.60 

ვარდნის რიცხვი 16.00 

ტენი 9.60 

მჟავიანობა 6.10 

ნაცარი 6.00 

ავტოლიტური აქტივობა 5.50 

დაფქვის ხარისხი 3.90 

მატალური მინარევები 3.90 

სითეთრე 6.50 

ცხიმი (სიმინდის ფქვილი) 45.60 

ვერცხლისწყალი 51.90 

დარიშხანი 27.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 24.60 

თუთია 24.30 

თუთია, სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 65.90 

სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 60.10 

ტყვია,  კადმიუმი 52.80 

აფლატოქსინი B1 82.80 

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 93.60 

დეზოქსინივალენოლი 77.40 

ზეარალენონი 43.00 

T2 ტოქსინი 63.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი  და მისი 

იზომერები 
82.10 

დდტ და მისი იზომერები 86.10 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 



 

მაკარონის ნაწარმი საკვებად  

მზა ან მოუმზადებელი 

ფერი, სუნი, ფორმა, ზედაპირის ხარისხი 3.90 

ტენი 9.60 

მშრალი ნივთიერება 9.60 

მჟავიანობა 6.10 

ნაცარი 4.90 

მეტალური მინარევები 3.90 

ხელოვნური მინარევები 3.90 

ბეღლის მავნებლები 13.80 

ვერცხლისწყალი 51.90 

დარიშხანი 27.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 24.60 

თუთია 24.30 

თუთია, სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 65.90 

სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 60.10 

ტყვია,  კადმიუმი 52.80 

აფლატოქსინი B1 82.80 

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 93.60 

დეზოქსინივალენოლი 77.40 

ზეარალენონი 43.00 

T2 ტოქსინი 63.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი  და მისი 

იზომერები 
82.10 

დდტ და მისი იზომერები 86.10 

მაფან და აერობული მიკროორგანიზმების 

საერთო რაოდენობა 
9.60 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

S.aureus 31.10 

საფუარა და ობის სოკო 9.90 

Salmonella spp 69.10 

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 



 

ბურღული და უხეშად დაფქული 

ფქვილი 

 

მარცვლოვანების მარცვალი 

გადამუშავებული სხვა ხერხით 

სუნი, ფერი, გემო,  4.50 

ბეღლის მავნებლები 13.80 

უცხო მინარევები, გულის 

კეთილხარისხოვნება 
3.90 

ნაცარი 5.30 

ტენი 9.60 

მჟავიანობა 6.10 

წებოგვარა 4.60 

სითეთრე 6.50 

მეტალური მინარევები 3.90 

ვერცხლისწყალი 51.90 

დარიშხანი 27.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 24.60 

თუთია 24.30 

აფლატოქსინი B1 82.80 

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 93.60 

დეზოქსინივალენოლი 77.40 

ზეარალენონი 43.00 

T2 ტოქსინი 63.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 82.10 

დდტ და მისი იზომერები 86.10 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

მაფან და აერობული მიკროორგანიზმების 

საერთო რაოდენობა 
9.60 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

B. cereus 20.10 

ობის სოკო 9.90 

Salmonella  spp 69.10 

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

 

საფუარი, მზა საცხობი ფხვნილი; 

 

სახამებელი 

ფერი, გემო, სუნი  3.90 

ტენი    9.60 

წევის ძალა 6.90 



მდგრადობა 4.50 

მჟავიანობა   6.10 

ნაცარი 5.80 

პროტეინი (სიმინდის სახამებელში) 36.80 

აზოტი 28.10 

უცხო მინარევები 3.90 

გოგირდოვანი ანჰიდრიდი 32.70 

ქლორიდები 4.80 

ვერცხლისწყალი 51.90 

დარიშხანი 27.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 24.60 

თუთია 24.30 

თუთია, სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 65.90 

სპილენძი, ტყვია,  კადმიუმი 60.10 

ტყვია,  კადმიუმი 52.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 82.10 

დდტ და მისი იზომერები 86.10 

მაფანმსრ და აერობული მიკროორგანიზმების 

საერთო რაოდენობა 
9.60 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

S.aureus 31.10 

საფუარა და ობის სოკო 9.90 

Salmonella spp 69.10 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

 


