
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
91,000 یکنواختی2
91,000 آثار کپک زدگی3
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش4
63,000 ترشیدگی و بوي غیر طبیعی5
91,000 مواد خارجی6
63,000 تغییر رنگ ناشی از سوختگی7
511,000 رطوبت8
1,155,000 پروتئین9
581,000 چربی10
770,000 الیاف خام11
511,000 خاکستر کل12
ADF 770,000 (فیبر غیرمحلول در اسید)13
770,000 کلسیم14
770,000 فسفر15
896,000 گوگرد16
770,000 منیزیم17
770,000 سدیم18
770,000 پتاسیم19
1,414,000 سرب20
1,414,000 آهن21
1,414,000 منگنز22
1,414,000 روي23
1,414,000 مس24
1,414,000 کبالت25

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال26
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000 بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28
1,414,000 اشریشیاکلی29
2,058,000 سالمونال30
833,000کپک و مخمر31
NDF 588,500 (فیبر غیرمحلول در دترجنت خنثی)32
91,000 بسته بندي33
126,000 نشانه گذاري34

32,144,000

 تعرفه - خوراك دام

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : تفاله مرکبات
( استاندارد ملی 6849 ) - کد فرآورده : 20544

مجموع
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
48,150بو

91,000 بافت2
91,000 اندازه ذرات خرد شده3
196,000 وزن حجمی ذرت سیلو شده4
91,000 گل و الي و موادخارجی5
63,000 بوي تعفن6
91,000 یخ زدگی ذرات7
511,000 ماده خشک8
896,000 کربوهیدراتهاي محلول در آب9

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال10
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

2,569,000 میزان اسید الکتیک11
3,213,000 غلظت کل اسیدهاي چرب فرار12
1,043,000 میزان ازت آمونیاکی13
14PH 168,000
1,963,450اسید بوتیریک15
69,550درجه حرارت16
511,000 اسید استیک17

15,528,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : علوفه ذرت سیلو شده
( استاندارد ملی 268 ) - کد فرآورده : 20545
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
91,000 اندازه ذرات2
91,000 آفات انباري3

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال4
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000 آثار کپک زدگی5
511,000 رطوبت6
1,155,000 پروتئین7
581,000 چربی8
770,000 فیبر9
511,000 خاکستر کل10
770,000 کلسیم11
770,000 فسفر12

13
پروفایل اسیدهاي آمینه :  لیزین / هیستیدین / آرژنین / والین / میتیونین / 

لوسین / فنیل آالنین / تریپتوفان/ ترئونین / ایزولوسین / گلیسین / 
سیستئین / هیستیدین /  تیروزین

3,213,000

91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

12,684,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر پر
( استاندارد ملی 3000 ) - کد فرآورده : 20547
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 شکل ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
91,000 آفات انباري4
91,000 قارچ و کپک زدگی قابل مشاهده5
63,000 بوي غیرطبیعی و تندشدگی6
511,000 رطوبت7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید8
511,000 خاکستر کل9
1,155,000 پروتئین خام10
581,000 چربی11
770,000 الیاف خام (فیبر)12
13HPLC 1,925,000 گلوکوزینولیت تام  به روش
511,000 اوره14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

7,287,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله کلزا
( استاندارد ملی 11959 ) - کد فرآورده : 20553
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
91,000 مواد خارجی3
91,000 آفات انباري و بقایاي حشرات4
91,000 آثار کپک زدگی قابل رویت5
511,000 رطوبت6
1,155,000 پروتئین7
770,000 فیبر خام8
581,000 چربی9
644,000 خاکستر غیرمحلول در اسید10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
63,000 بوي غیر طبیعی و نامطبوع13
511,000 اوره14
1,414,000MPN اشرشیا کلی15
2,058,000 سالمونال16
833,000کپک17

9,156,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز هسته انبه
( استاندارد ملی 9213 ) - کد فرآورده : 20556
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 بوي غیرطبیعی و تعفن2
126,000 ذرات پودر3
91,000 مواد خراش دهنده یا براده هاي فلزي4
91,000 آفات انباري و حشره5
91,000 آثار کپک زدگی6
511,000 رطوبت7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید8
1,155,000 پروتئین9
581,000 چربی10
644,000 نمک11
511,000 پراکسید12
13(HPLC) 2,310,000 هیستامین
511,000 اوره14

3,850,000 افالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال15
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

69,550شکل ظاهري ذرات پودر ماهی16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
1,414,000MPN اشریشیاکلی19
833,000کپک20
2,058,000 سالمونال21

15,833,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر ماهی
( استاندارد ملی 722 ) - کد فرآورده : 20558
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 شکل ذرات2
63,000 بوي غیرطبیعی و تندشدگی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آفات انباري5
91,000 آثار قارچ و کپک زدگی قابل روئیت6

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال7
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

511,000 رطوبت8
1,155,000 پروتئین9
581,000 چربی10
770,000 فیبر11
511,000 خاکستر کل12
644,000 نمک طعام13
511,000 اوره14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

9,212,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله دانه آفتابگردان بدون پوست
( استاندارد ملی 322 ) - کد فرآورده : 20561
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
91,000 اندازه ذرات2
63,000 چسبندگی ذرات3
91,000 آفات انباري4
385,000 تندي5
1,204,000 هورمون و آنتی بیوتیک6
1,848,000 دارو7
91,000 آثار قارچ و کپک زدگی8
511,000 رطوبت9
1,155,000 پروتئین خام10
581,000 چربی11
770,000 فیبر خام12
511,000 خاکستر کل13
644,000 خاکستر غیرمحلول در اسید14
770,000 کلسیم15
770,000 فسفر16
644,000 نمک17
770,000 پتاسیم18
1,414,000 آهن19
770,000 منیزیم20
896,000 گوگرد21
1,414,000 منگنز22
1,414,000 مس23
924,000 سیلیسیم24
1,414,000 روي25

26
پروفایل اسیدهاي آمینه :  لیزین / هیستیدین / آرژنین / والین / میتیونین / 

لوسین / فنیل آالنین / تریپتوفان/ ترئونین / ایزولوسین / گلیسین / 
سیستئین / هیستیدین /  تیروزین

3,213,000

91,000 بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28

22,638,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر بقایاي کشتارگاه طیور
( استاندارد ملی 2389 ) - کد فرآورده : 20564
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 شکل ظاهري2
63,000 بوي غیرطبیعی و تندشدگی3
91,000 موادخارجی4
91,000 قارچ و کپک زدگی5

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال6
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

511,000 رطوبت7
1,155,000 پروتئین8
581,000 چربی9
770,000 الیاف خام10
511,000 خاکستر کل11
63,000بو12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

8,029,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله تخم پنبه
( استاندارد ملی 278 ) - کد فرآورده : 20565
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 بو2
91,000 اندازه ذرات3
91,000 مواد خارجی4
511,000 خاکستر کل5
770,000 کلسیم6
91,000 بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8

1,806,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر صدف
( استاندارد ملی 2473 ) - کد فرآورده : 20568
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 چسبندگی ذرات2
91,000 اندازه ذرات3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آفات انباري5
91,000 آثار کپک زدگی6

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال7
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

511,000 رطوبت8
511,000 خاکستر9
644,000 خاکستر نامحلول در اسید10
1,155,000 پروتئین11
581,000 چربی12
644,000 نمک13
511,000 پراکسید14
1,043,000 اوره و ازت آمونیاکی15
770,000 کلسیم16
770,000 فسفر17
770,000 فیبر18
19(T.V.N) 770,000 نیتروژن کل فرار
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

13,237,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر گوشت
( استاندارد ملی 721 ) - کد فرآورده : 20572
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
511,000 رطوبت - ممتاز2
1,155,000 پروتئین - ممتاز3
770,000 فیبر غیرقابل هضم (ADF) در ماده خشک - ممتاز4
770,000 فیبر غیرقابل هضم (NDF) در ماده خشک - ممتاز5
511,000 ماده خشک قابل هضم - ممتاز6
91,000 بسته بندي7

3,871,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : یونجه خشک
( استاندارد ملی 8017 ) - کد فرآورده : 20573
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و طعم1
63,000 بو و طعم غیر طبیعی و نامطبوع2
63,000 شکل ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آفات انباري5
91,000 آثار کپک زدگی6
896,000 تندشدگی ناشی از اکسیداسیون اسیدهاي چرب7
511,000 ماده خشک8
742,000 ماده ازته9
581,000 چربی10
462,000 ماده معدنی11
644,000 کلرور سدیم12
770,000 کلسیم13
770,000 فسفر14
1,155,000 پروتئین15
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
511,000 رطوبت19
91,000 قابلیت حل شدگی20

7,812,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کشک مصرفی خوراك دام
( استاندارد ملی 1759 ) - کد فرآورده : 20784
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 اندازه1
91,000 یکنواختی2
63,000 بو3
63,000 بوي کپک زدگی4
63,000 بوي تندي و ترشیدگی5
1,414,000MPN اشرشیا کلی6
2,058,000 سالمونال7
833,000کپک8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال11
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000 آفات انباري و فضوالت حیوانات12
511,000 اوره13

9,345,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنسانتره خوراك طیور
( استاندارد ملی 2595 ) - کد فرآورده : 20887
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
511,000 ماده خشک2
1,155,000 پروتئین3
581,000 چربی4
770,000 فیبر5
511,000 خاکستر کل6
91,000 قارچ و کپک زدگی7
91,000 مواد خارجی8
91,000 آفات انباري9
63,000 بوي غیر طبیعی و تند شدگی10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

4,144,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله بادام زمینی
( استاندارد ملی 804 ) - کد فرآورده : 21445
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 آثار قابل مشاهده کپک زدگی1
63,000 بوي غیر طبیعی2
91,000 مواد خارجی3
385,000 اوره و ازت غیر پروتئینی4
63,000 چسبندگی و کلوخه شدگی5
91,000 یکنواختی6
91,000 خاکه(در خوراك پلت)7
124,000 هورمون8
91,000 پایداري در آب9
63,000 رنگ10
91,000 شکل ظاهري و بافت11
63,000 بو12
91,000 اندازه13
63,000 خوش خوراکی14
511,000 رطوبت15
1,155,000 پروتئین16
581,000 چربی17
770,000 فیبر خام18
511,000 خاکستر کل19
770,000 فسفر20
511,000 پراکسید21
22(HPLC) 2,310,000 هیستامین

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال23
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000 سرب24
1,414,000 کادمیوم25
1,799,000 آرسنیک26
1,799,000 جیوه27
2,058,000 سالمونال28
1,414,000MPN اشرشیا کلی29
833,000کپک30
91,000 بسته بندي31
126,000 نشانه گذاري32

23,161,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خوراك میگو و ماهی پرورشی ( استاندارد ملی 5661 ) - کد فرآورده : 21203
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 شکل ظاهري2
91,000 آثار قارچ و کپک زدگی قابل روئیت3
63,000 بوي غیر طبعی و تند شدگی4
91,000 مواد خارجی5
91,000 آفات انباري6

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال7
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

511,000 رطوبت8
1,155,000 پروتئین9
581,000 چربی10
770,000 فیبر11
511,000 خاکستر کل12
644,000 نمک13
511,000 اوره14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

9,212,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله دانه آفتابگردان
( استاندارد ملی 322 ) - کد فرآورده : 21378
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 شکل ظاهري1
91,000 اندازه ذرات2
63,000 رنگ و بو3
91,000 آفات انباري و آثار کپک زدگی4
91,000 مواد خارجی5
511,000 رطوبت6
1,414,000MPN اشریشیا کلی7
833,000کپک8
2,058,000 سالمونال9
10A 1,925,000 ویتامین
11D31,925,000 ویتامین
12E 1,925,000 ویتامین
770,000 کلسیم13
770,000 فسفر14
770,000 سدیم15
770,000 منیزیوم16
1,414,000 آهن17
1,414,000 مس18
1,414,000 منگنز19
1,414,000 روي20
1,414,000 کبالت21
644,000 ید22
1,414,000 سلنیوم23
126,000 نشانه گذاري24
91,000 بسته بندي25

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال26
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

3,850,000 آنتی اکسیدان27
31,115,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مکمل خوراك دام ویتامینی و معدنی
( استاندارد ملی 13578 ) - کد فرآورده : 21382
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 کپک زدگی1
91,000 آفات انباري و فضوالت آنها2
91,000 اندازه ذرات3
91,000 یکنواختی4
63,000 رنگ و بو5
196,000 وزن مخصوص(مواد حامل)6
63,000 شکل ذرات(مواد حامل)7
511,000 رطوبت(مواد حامل)8
PH 168,000(مواد حامل)9
1,414,000 سرب10
1,414,000 کادمیوم11
1,799,000 آرسنیک12
1,799,000 جیوه13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
1,414,000MPN اشرشیا کلی16
2,058,000 سالمونال17
1,736,000 استافیلوکوکوس کواگوالز مثبت18
833,000کپک و مخمر19
20A 1,925,000 ویتامین
21(B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12 شامل B 1,925,000ویتامین هاي گروه
22D31,925,000 ویتامین
23E 1,925,000 ویتامین
24K31,925,000 ویتامین
25H21,925,000 ویتامین
1,281,000 کولین کلراید26
1,414,000 منگنز27
1,414,000 آهن28
1,414,000 روي29
1,414,000 مس30
644,000 ید31
1,414,000 سلنیوم32
91,000 بسته بندي33
126,000 نشانه گذاري34

34,811,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مکمل خوراك طیور ویتامینی و معدنی
( استاندارد ملی 2387 ) - کد فرآورده : 21383
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 کپک زدگی1
63,000 بوي نامناسب و غیر طبیعی2
91,000 مواد خارجی3
511,000 رطوبت4
1,155,000 پروتئین5
581,000 چربی6
69,550آفت زدگی و آفت زنده7
63,000 رنگ و بو8
63,000 شکل ظاهري9
644,000 خاکستر غیرمحلول در اسید10
1,414,000 سرب11
1,414,000 کادمیوم12
1,799,000 آرسنیک13
1,799,000 جیوه14

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال15
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000MPN اشریشیا کلی16
833,000کپک17
2,058,000 سالمونال18
511,000 خاکستر کل19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

18,640,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله بدر کنجد
( استاندارد ملی 277 ) - کد فرآورده : 21996
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
91,000 شکل ظاهري و بافت2
63,000 بو3
511,000 رطوبت4
511,000 خاکسترکل5
770,000 فیبر6
1,155,000 پروتئین خام7
581,000 چربی خام8
1,281,000 الکتوز9
770,000 کلسیم10
770,000 فسفر11
12A 1,925,000 ویتامین
13E 1,925,000 ویتامین
14D3 1,925,000 ویتامین
15M1 4,109,000 آفالتوکسین

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال16
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000 سرب17
18(HPLC) 3,465,000 مالمین
833,000 شمارش کلی19
1,414,000MPN اشریشیاکلی20
2,058,000MPN استافیلوکوك کوآگوالز مثبت21
2,058,000 سالمونال22
126,000 نشانه گذاري23
91,000 بسته بندي24
69,550حل شوندگی در آب(پراکندگی)25
63,000 ناپذیرفتنی26

31,891,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خوراك دام-جایگزین شیر دامی
( استاندارد ملی 2388 ) - کد فرآورده : 22185
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
511,000 رطوبت2
511,000 خاکستر کل3
1,155,000 پروتئین خام4
770,000 فیبر5
644,000 خاکستر نا محلول در اسید6
63,000 بوي غیرطبیعی7
63,000 شکل ظاهري8
91,000آثار کپک زدگی  قابل مشاهده9
1,799,000 جیوه10
1,799,000 آرسنیک11
1,414,000 کادمیم12
1,414,000 سرب13

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال14
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000 مواد خارجی15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
1,414,000MPN اشرشیاکلی18
2,058,000 سالمونال19
69,550حشره زدگی، آفات و فضوالت حیوانات20
63,000بو21
833,000کپک22

18,892,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سبوس گندم دامی
( استاندارد ملی 2342 ) - کد فرآورده : 11497
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000بوي غیر طبیعی(مانند بوي فساد)2
5,782,000 باقیمانده سموم آفت کش3
91,000 آفات زنده4
770,000 فیبر خام5
511,000 خاکستر کل6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
91,000آثار رشد قارچ و کپک زدگی8

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال9
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000مجموع عیوب10
1,414,000 سرب11
1,414,000 کادمیوم12
1,799,000 آرسنیک13
1,799,000 جیوه14
511,000  رطوبت15
91,000  مواد خارجی تیز و برنده مانند شیشه و تکه فلز16
91,000دانه هاي صدمه دیده17
91,000دانه هاي سایر غالت18
196,000 وزن حجمی19
91,000 دانه هاي شکسته20
69,550مواد خارجی21
91,000 بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23
1,414,000MPN اشرشیاکلی24
2,058,000 سالمونال25
833,000کپک26

24,044,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : دانه ذرت
( استاندارد ملی 1445 ) - کد فرآورده : 20777
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 بو2
196,000 وزن مخصوص3
511,000 ماده خشک4
1,155,000 پروتئین خام5
511,000 خاکستر6
770,000 الیاف نامحلول در شوینده خنثی7
770,000 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي8
3,003,000 لیگنین نامحلول در شوینده اسیدي9
48,150آثار ظاهري ناشی از رشد میکروبی10
48,150بوي ترشیدگی و فساد11
69,550مواد خارجی(پالستیک و فلز)12
69,550خوراك به صورت پودر در محصول به شکل پلت13
511,000 اوره (ناپذیرفتنی)14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري12

8,005,400 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خوراك دام پایه از تفاله نیشکر
( استاندارد ملی 4838 ) - کد فرآورده : 21773
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 شکل ظاهري و اندازه ذرات1
63,000 رنگ و بوي غیر طبیعی2

91,000حشره زدگی ، آفات انباري،فضوالت حیوانات و آثار کپک زدگی قابل مشاهده3

91,000 مواد خارجی4
1,155,000 پروتئین خام5
581,000 چربی خام6
770,000 فیبر خام7
770,000 کلسیم8
770,000 فسفر کل9
770,000 سدیم(در صورت درخواست مراجع قانونی و ذیصالح کشور)10
770,000 پتاسیم(در صورت درخواست مراجع قانونی و ذیصالح کشور)11
644,000 خاکستر نامحلول در اسید12
511,000 رطوبت13

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال14
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000 سرب15
1,414,000 کادمیوم16
1,799,000 آرسنیک17
1,799,000 جیوه18
1,414,000MPN اشرشیا کلی19
833,000کپک20
2,058,000 سالمونال21
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي22
69,550کلوخه شدگی23
126,000 نشانه گذاري24

پروفایل اسیدهاي آمینه : لیزین / میتونین / ترئونین/ مجموع سیستئین و 25
میتیونین

3,213,000

26A 1,925,000 ویتامین
27E 1,925,000 ویتامین
28D31,925,000 ویتامین
29B1,B2,B6 شامل B 1,925,000ویتامین هاي گروه
492,200یون هاي کلراید30

32,857,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خوراك طیور
( استاندارد ملی 605) - کد فرآورده : 11204
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 حشره زدگی، آفات، فضوالت حیوانات و آثار کپک زدگی1
69,550مواد خارجی و ناخالصی هاي افزوده شده2
63,000 رنگ3
63,000 شکل ظاهري4
63,000 بو5
770,000 فیبر خام6
1,155,000 پروتئین خام7
581,000 چربی خام8
511,000 رطوبت9
511,000 خاکستر کل10
644,000 خاکستر نا محلول در اسید11
581,000 فعالیت اوره آز12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیوم14
1,799,000 آرسنیک15
1,799,000 جیوه16

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال17
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000MPN اشرشیاکلی18
833,000کپک19
2,058,000 سالمونال20
2,648,250مالمین21
294,250ازت غیر پروتئینی22
1,155,000حاللیت پروتئین در محلول پتاس23
1,155,000شاخص پراکندگی پروتئین24
اسپکتروفتومتري1,155,000بازدارنده تریپسین25
91,000 بسته بندي26
126,000 نشانه گذاري27

26,308,050 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنجاله سویا
( استاندارد ملی 800 ) - کد فرآورده : 11105
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ضایعات بیماري1
91,000 ذرات خارجی و آلودگی2
91,000 شکل و اندازه3
63,000 رنگ4
63,000 بو5
91,000 سفتی و قوام6
91,000 بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها9
2,058,000MPN استافیلوکوکوس هاي کوآگوالز مثبت10
833,000 سالمونال11
1,414,000MPN اشرشیا کلی12
0 نوع آالیش13

5,817,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  آالیش هاي خوراکی طیور
( استاندارد ملی 10826 ) - کد فرآورده : 22145
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 شکل ظاهري1
63,000 رنگ و بوي غیر طبیعی2
91,000 حشره و آفات انباري3
91,000 آثار کپک زدگی4
91,000 مواد خارجی5
511,000 رطوبت6
1,155,000 پروتئین خام7
581,000 چربی خام8
770,000 فیبرخام9
511,000 خاکستر کل10
644,000 نمک11
770,000 کلسیم12
770,000 فسفر13
14A 1,925,000 ویتامین
15D31,925,000 ویتامین
16E 1,925,000 ویتامین
385,000 اوره و ازت غیر پروتئینی17
644,000 خاکستر نامحلول در اسید18

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال19
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

1,414,000 سرب20
1,414,000 کادمیوم21
1,799,000 آرسنیک22
1,799,000 جیوه23
1,414,000MPN اشرشیا کلی24
2,058,000 سالمونال25
833,000کپک26
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي27
770,000 الیاف نامحلول در محلول پاك کننده خنثی28
126,000 نشانه گذاري29

28,483,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کنسانتره خوراك دام
( استاندارد ملی 3774 ) - کد فرآورده : 11336
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

770,000 کلسیم1
770,000منیزیم2
511,000 رطوبت3
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي4
126,000 نشانه گذاري5
1,799,000 آرسنیک6
1,414,000 کادمیوم7
1,414,000 سرب8
1,799,000 جیوه9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11

8,785,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سنگ آهک
( استاندارد ملی 5718 ) - کد فرآورده : 20783
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 شکل ظاهري1
63,000 رنگ و بوي غیر طبیعی2
63,000 رنگ1
63,000 شکل ظاهري2
63,000 بو3
511,000 رطوبت4
385,000مواد نامحلول در اسید کلرید ریک5
770,000 کلسیم6
770,000 فسفر7
1,155,000 فلوئور8
770,000 فسفر محلول در اسید سیتریک9
10pH 168,000
91,000 بسته بندي11
385,000 اوره وازت غیر پروتئینی12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیوم14
1,799,000 آرسنیک15
1,799,000 جیوه16
770,000 فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیایی17
126,000 نشانه گذاري18

12,642,000 مجموع

			نام فرآورده :دي کلسیم فسفات
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: ( استاندارد ملی 2513 ) - کد فرآورده : 11107
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 شکل ظاهري2
63,000 بو3
511,000 رطوبت4
385,000مواد نامحلول در اسید کلرید ریک5
PH محلول یک درصد در آب .6
770,000 فسفر7
 فسفر محلول در اسید سیتریک 2 درصد8
770,000 فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیایی9

1,155,000 فسفر محلول در آب10
770,000 کلسیم11
1,155,000 فلوئور12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیوم14
1,799,000 آرسنیک15
1,799,000 جیوه16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

12,348,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :مونو کلسیم فسفات ( استاندارد ملی 8784 ) - کد فرآورده : 22340
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
91,000 یکنواختی3
91,000 آفات انباري و بقایاي حشرات4
91,000 بوي غیر طبیعی و نا مطبوع5
91,000 مواد خارجی6
1,155,000 آثار کپک زدگی قابل رویت7
511,000 رطوبت8
770,000 پروتئین خام9
511,000 چربی10
644,000 فیبر خام11
770,000 خاکستر کل12
770,000 کلسیم13
770,000 فسفر14
511,000 اوره15
1,155,000 نیتروژن کل فرار16

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال17
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به 

تنهایی باشد : 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 
2700000 ریال

91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
1,414,000MPN اشرشیا کلی20
2,058,000 سالمونال21
636,650کپک22

16,232,650 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : گلوتن ذرت ( استاندارد ملی 6634 ) - کد فرآورده : 20370
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
63,000 نرمی2
91,000 تند شدگی3
91,000 آفات انباري4
511,000 رطوبت5
770,000 پروتئین خام6
511,000 چربی7
644,000 فیبر خام8
770,000 خاکستر کل9
644,000 خاکستر نامحلول در اسید10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

4,375,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سبوس برنج ( استاندارد ملی 2514 ) - کد فرآورده : 20560
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
385,000نقطه ذوب(چربی حیوانی)2
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی3
3,213,000 اسیدهاي چرب(خلوص)4
385,000 مواد غیر محلول5
511,000 پراکسید6
1,281,000عدد یدي(چربی حیوانی)7
1,029,000عدد صابونی(چربی حیوانی)8
770,000 رطوبت9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
63,000 بوي تند و فساد12
اسید چرب آزاد ( در اسید هاي چرب)13

12,167,636 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور ( استاندارد ملی 2998 ) - کد فرآورده : 20582
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
91,000 اندازه ذرات2
770,000 رطوبت3
770,000 اکسید منیزیم4
1,414,000 سرب5
1,414,000 کادمیوم6
1,155,000فلوئور7
1,799,000 آرسنیک8
1,799,000 جیوه9
294,000 افت حرارتی10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

9,786,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : اکسید منیزیوم مورد مصرف در مکمل هاي معدنی ( استاندارد ملی 6848 ) - کد فرآورده : 20782
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 اندازه ذرات1
63,000 رنگ2
770,000 رطوبت3
770,000منگنز4
770,000اکسید منگنز(در اکسید منگنز)5
770,000دي اکسید منگنز( در اکسید منگنز)6
1,414,000 سرب7
1,414,000 کادمیوم8
1,799,000 آرسنیک9
1,799,000 جیوه10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

9,849,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : منابع منگنز مورد مصرف در مکمل هاي معدنی ( استاندارد ملی 6633) - کد فرآورده : 20781
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 تعرفه - خوراك دام

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ و بو1
91,000 دانه بندي2
91,000 ناپذیرفتنی3
196,000 وزن مخصوص4
462,000 ناخالصی معدنی5
644,000 ظرفیت تبادل کاتیونی6
1,925,000 پایداري حرارتی7
63,000 خاصیت جذب آب8
63,000 سطح مخصوص درون شبکه9
63,000 تخلل10
588,000 سختی11
294,000 افت حرارتی12
644,000 کلر محلول در آب13
896,000 سولفیت14
770,000 آکسید سیلیسیوم15
770,000 اکسید آلومینیوم16
770,000 اکسید فریک17
770,000 اکسید تیتان18
770,000 اکسید منگنز19
770,000 اکسید فسفر20
770,000 اکسید سدیم21
770,000 اکسید پتاسیم22
770,000 اکسید کلسیم23
770,000 اکسید منیزیوم24
1,799,000 آرسنیک25
1,799,000 جیوه26
1,414,000 سلنیوم27
1,414,000 سرب28
1,414,000 کادمیوم29
91,000 بسته بندي30
126,000 نشانه گذاري31

21,840,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : زئولیت ( استاندارد ملی 6275 ) - کد فرآورده : 20785
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