
ზეთოვანი კულტურების თესლების, ნედლეულის და ცხიმოვანი პროდუქტების  

ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური/მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური  

გამოკვლევის ტარიფები 

გამოსაცდელი პროდუქტი გამოსაკვლევი მაჩვენებელი ღირებულება/ლარი 

 

სოიო 

არაქისი  

მზესუმზირა 

შირბახტი 

იონჯა 

 

მავნებლებით დასნებოვნება 3.90 

მინარევები 2.60 

სინესტე, საშ. მასა, დაზიანების ხარისხი 9.60 

ცხიმი 12.00 

ცხიმის მჟავური რიცხვი 70.00 

თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავეები  10.90 

ვერცხლისწყალი 67.40 

დარიშხანი 25.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 27.50 

აფლატოქსინი B1 82.80 

აფლატოქსინი B1B2G1G2 (ჯამური) 93.60 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 95.40 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 99.40 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

 

სოიოს ზეთი,  

არაქისის ზეთი,  

ზეითუნის ზეთი,  

ზეთისხილის ზეთი,  

პალმის ზეთი  

მზესუმზირის, ბამბის ზეთი;  

ქოქოსის, პალმის ნაყოფის 

გულის ზეთი;  

მდოგვის, რაფსის ზეთი;  

სიმინდის, სელის, შირბახტის, 

აბუსალათინის ზეთი;  

სხვა მცენარეული ცხიმები და 

ზეთები 

ფერი, სუნი 3.20 

გამჭვირვალობა 4.10 

ნაცარი 5.50 

იოდის რიცხვი 39.60 

ფერიანობა 7.50 

ტენი და მქროლავი ნივთიერებები 9.60 

შესაპვნის რიცხვი 14.90 

შეუსაპნავი ნივთიერებები 17.40 

საპონი 10.80 

არაცხიმოვანი ნივთირებები 6.40 

მჟავური რიცხვი 25.40 

ზეჟანგის რიცხვი 17.60 

ვერცხლისწყალი 67.40 



დარიშხანი 25.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

რკინა 23.20 

სპილენძი 27.50 

აფლატოქსინი B1 82.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 95.40 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 99.40 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

 

მარგარინი 

 

კულინარული, საკონდიტრო 

ცხიმი 

 

კაკაოს ზეთი, კაკაოს ცხიმი 

 

ფოსფატიდური 

კონცენტრატები 

 

 

ფერი, სუნი, გემო 2.60 

კონსისტენცია, გამჭვირვალობა 3.20 

ცხიმის დნობის ტემპერატურა 4.50 

მჟავურობა 22.00 

სუფრის მარილი 8.30 

ტენი და მქროლავი ნივთიერებები 9.60 

ცხიმი 13.80 

PH 10.00 

ვერცხლისწყალი 67.40 

დარიშხანი 25.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 27.50 

აფლატოქსინი B1 82.80 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი  

(მისი იზომერები) 
95.40 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 99.40 

მაფან და აერობული მიკროორგანიზმების  

საერთო რაოდენობა 
9.60 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

Salmonella spp 69.10 

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

საფუარა და ობის სოკო 9.90 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 



 

მაიონეზი 
ტენი 9.60 

ცხიმი 13.80 

სიმჟავე 6.50 

სუფრის მარილი 8.30 

სორბინის მჟავა 19.80 

ემულსიის მდგრადობა 3.20 

სიბლანტე 3.20 

PH 10.00 

ვერცხლისწყალი 67.40 

დარიშხანი 25.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

სპილენძი 27.50 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 100.70 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 104.70 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

Salmonella spp 69.10 

Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

საფუარა და ობის სოკო 9.90 

სტრონციუმ 90, ცეზიუმ 137 40.00 

 

თევზის, ზღვის 

ძუძუმწოვრების ქონი 

 

ნარევი ცხიმოვანი 

პროდუქტები 

 

ღორის ქონი, ახალი, 

გაცივებული, გაყინული, 

დამარილებული, 

მარილწყალში, გამხმარი, 

შებოლილი 

ტენი და მქროლავი ნივთიერებები 9.60 

ზეჟანგის რიცხვი 17.60 

ვერცხლისწყალი 67.40 

დარიშხანი 25.20 

კადმიუმი 31.30 

ტყვია 44.10 

რკინა 23.20 

ჰექსაკლორციკლოჰექსანი (მისი იზომერები) 100.70 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 104.70 

მაფან და აერობული მიკროორგანიზმების  

საერთო რაოდენობა 
9.60 

ნ.ჩ.ჯ.ბ. (კოლიფორმები) 18.90 

Salmonella spp 69.10 



Shigella-ს გვარის ბაქტერიები 136.37 

სულფიდმარედუცირებელი კლოსტრიდიები 13.50 

S. Aureus 31.10 

Listeria Monocytogenes 72.00 

Listeria Monocytogenes (რაოდენობრივი) 58.90 

საფუარა და ობის სოკო 9.90 

ერთად გამოკვლევის 

შემთხვევაში 

ჰექსაქლორციკლოჰექსანი,  

დდტ და მისი მეტაბოლიტები 
114.10 

ტყვია, კადმიუმი 52.80 

 


