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

63,000 بو1
63,000 مزه2
63,000 رنگ3
91,000 مواد خارجی4
91,000 یکنواختی5
5,782,000 باقی مانده آفت کش ها6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
1,155,000نیترات8
770,000نیتریت9
1,414,000 سرب10
1,414,000 قلع11
1,414,000 مس12
1,799,000 آرسنیک13
1,414,000 روي14
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
91,000 وزن خالص محتوي18
شمارش966,000 کلیفرم19
شناسایی875,000 اشریشیاکلی20
833,000کپک21
2,058,000 سالمونال22
شمارش1,414,000 انتروکوکوس23
1,736,000 تخم انگل24

30,149,000

 تعرفه - میوه و سبزي 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده : سبزي هاي مخلوط خرد شده و بسته بندي شده تازه و منجمد آماده مصرف			
( استاندارد ملی 10080) - کد فرآورده : 11214

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 بو1
63,000 مزه2
63,000 رنگ3
91,000 مواد خارجی4
5,782,000 باقی مانده آفت کش ها5
644,000 خاکستر نامحلول در اسید6
1,155,000نیترات7
770,000نیتریت8
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي9
91,000 بد رنگی10
91,000 آسیب دیدگی11
91,000 پالسیدگی و پژمردگی12
91,000 یخ زدگی و سرمازدگی13
1,414,000 سرب14
1,414,000 قلع15
1,414,000 مس16
1,799,000 آرسنیک17
1,414,000 روي18
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها19
شمارش966,000 کلیفرم20
شناسایی875,000 اشریشیاکلی21
کپک833,000کپک22
2,058,000 سالمونال23
شناسایی1,799,000 ویبریوکلرا24
شمارش1,414,000 انتروکوکوس25
1,736,000 تخم انگل26
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28
91,000 وزن خالص محتوي29

33,054,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده :	سبزي خوردن بسته بندي شده آماده مصرف			
  ( استاندارد ملی 10082) - کد فرآورده : 11282
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 آفت زنده1
63,000بو ومزه2
91,000 دم3
511,000 رطوبت خارجی مشهود4
896,000 مجموع مواد خارجی موجود روي میوه کیوي (در بسته بندي آن)5
91,000کپک زدگی6
91,000یخ زدگی7
63,000رنگ8
63,000وضعیت ظاهري9
91,000اندازه و شکل10
91,000 تعداد میوه هاي نرم و چروکیده11
91,000 تعداد میوه هاي بد شکل12
91,000 آفت زدگی13
63,000 رشد مطلوب میوه کیوي14
91,000وزن15
91,000یکنواختی16
1,414,000سرب17
1,414,000کادمیوم18
5,782,000باقیمانده سموم19
91,000 آسیب دیدگی20

91,000بسته بندي21

11,361,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 کیوي ( استاندارد ملی 3475) - کد فرآورده : 11393

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 آفت زنده1
91,000 اجسام سخت و تیز و خطرناك کالهک ، هسته ، سنگ ، قطعات شیشه و مانند آن2

3
 هر گونه ماده اي ، غیر از خرماي بدون هسته و کالهک مورد استفاده در خمیر خرما، از قبیل 
خاشاك ، کاه ،سایر قطعات ریز اندام هاي گیاهی و نیز پر و فضوالت پرندگان و همچنین وجود 

آفت مرده که با چشم غیرمسلح در خرما قابل دیدن باشد
91,000

63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ5
511,000 خاکستر6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید7
511,000 رطوبت8
9pH 168,000

91,000بسته بندي10

2,324,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 خمیر خرما ( استاندارد ملی 5720 ) - کد فرآورده : 11381
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 آفت زدگی4
91,000 آسیب ناشی از بیماري هاي گیاهی5
91,000 مواد خارجی6
63,000 لکه،جوانه چشمی و رنگ باختگی7
91,000 بریده نازك8
91,000بریده کوچک9
91,000خرده سیب زمینی10
91,000 کاستی هاي سرخ کردن11
511,000 رطوبت12
511,000 اسید چرب آزاد13
511,000 پراکسید14
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي15

126,000 نشانه گذاري16

2,639,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	  سیب زمینی سرخ کرده یخ زده ( استاندارد ملی 5586 ) - کد فرآورده : 11304

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 شکسته3
91,000رشته4
63,000سوخته5
63,000سوختگی شدید6
644,000سبز7
91,000معیوب8
91,000مجموع تکه هاي نا همگن9
91,000 مجموع تکه هاي شکسته، برشته و ناهمگن10
63,000 ناپذیرفتنی11
511,000 رطوبت12
511,000 خاکسترکل13
644,000 خاکستر نامحلول در اسید14
581,000 روغن جذب شده15

966,000 اسیدیته روغن استخراجی برحسب اسید اولئیک16

966,000 پراکسید روغن استخراجی17

1,540,000 مواد قطبی روغن استخراجی18

644,000 نمک19

 اسیدیته آبی برحسب اسید استیک (فقط در فرآورده هاي ترش مزه طبق اظهار مانند سرکه 20
511,000نمکی باید آزمون شود)

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها21
در بدون ادویه MPN / در نمونه با ادویه 1,155,000 کلی فرم در فراورده داراي ادویه22
شناسایی875,000 اشرشیا کلی در فراورده بدون ادویه23
1,029,000 کلستریدیوم هاي احیاء کننده سولفیت در فراورده داراي ادویه24
833,000کپک25
91,000 بسته بندي26

126,000نشانه گذاري27

13,230,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	  	چیپس برگه و چیپس خاللی سیب زمینی سرخ شده در روغن ( استاندارد ملی 3764 ) - کد فرآورده : 22156
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 آفت زنده1
91,000 ضخامت و یکنواختی2
63,000 رنگ ظاهري3
63,000 طعم (  بو  و مزه)4
91,000 کپک زدگی قابل رویت5
91,000 مواد خارجی6
511,000 رطوبت7
511,000 خاکستر کل8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید9

511,000 اسیدیته10

896,000 انیدرید سولفورو11
644,000 نمک12
511,000 رنگ مصنوعی13
2,695,000HPLCپاتولین در لواشک حاوي سیب یا پوره سیب14

833,000شمارش کلی میکروارگانیسم ها15
0شمارش باکتري هاي مقاوم به اسید16
شناسایی1,736,000جستجوي استافیلوکوکوس کواگوالز مثبت17
شناسایی875,000 اشرشیا کلی18
833,000کپک19
833,000مخمر20
1,281,000 ریسه هاي کپک21
اسپکتوفتومتري1,155,000نگهدارنده ( بنزوات و سوربات )22

0بسته بندي

126,000 نشانه گذاري23

15,085,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	   لواشک ( استاندارد ملی 3308 ) - کد فرآورده : 20097

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 حشرات (مرده ،زنده و یا قطعات یدن حشرات)1
91,000 مواد خارجی2
63,000 رنگ3
63,000 بوي نامطبوع و کپک زدگی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید7
896,000 انیدرید سولفورو8
1,155,000 پروتئین بر مبناي ماده خشک9
196,000دانسیته ظاهري / چگالی10
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش1,736,000 باسیلوس سرئوس14
1,155,000MPN کلی فرم15
شناسایی875,000 اشرشیاکلی16
شناسایی770,000 انتروباکتریاسه17

833,000کپک18

10,640,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	   پرك سیب زمینی ( استاندارد ملی 6964 ) - کد فرآورده : 11345
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 حشرات (مرده، زنده و یا قطعات بدن حشرات)1
91,000 مواد خارجی2
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي3
126,000 نشانه گذاري4
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها5
شمارش1,736,000 باسیلوس سرئوس6
1,155,000MPN کلی فرم ها7
شناسایی875,000 اشرشیا کلی8
شناسایی770,000 انتروباکتریاسه9
833,000کپک10
5,782,000 باقیمانده سموم11
63,000 رنگ12

63,000 بو و طعم13

1,155,000نیترات14
770,000نیتریت15
0 افزودنی مجاز(منوگلیسرید اسید چرب خوراکی) /  افزودنی مجاز(بی سولفیت سدیم)16
511,000 افت جرمی17
511,000 خاکستر کل(براساس ماده خشک)18
644,000 خاکستر غیرمحلول در اسید19
896,000 انیدریدسولفورو20
1,155,000 پروتئین(بر اساس ماده خشک)21

196,000دانسیته ظاهري / چگالی22

18,347,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	   ریزدانه سیب زمینی ( استاندارد ملی 6965 ) - کد فرآورده : 21980
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 طعم و مزه1
91,000 آلودگی2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
91,000 میو هاي نارس5
91,000 میوه خیلی رسیده،نرم شده و خرد شده6
91,000 هسته(به جز در مورد نوع عرضه کامل محصول با هسته)7
91,000 خرده هاي هسته8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10

63,000 رنگ و بو11

952,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	  آلبالو یخ زده ( استاندارد ملی 6124 ) - کد فرآورده : 21503
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 پوست ومواد خارجی4
91,000 آفت زدگی5
91,000 آسیب مکانیکی6
91,000 سیر جوانه زده7
91,000 ذرات بزرگتر از 6 میلیمتر8
91,000 آسیب ناشی از بیماري هاي گیاهی9
63,000 شکل10
91,000 بسته بندي11

126,000 نشانه گذاري12

1,015,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 سیر یخ زده ( استاندارد ملی 5587 ) - کد فرآورده : 21693
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ و بو1
63,000 طعم و مزه2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 آفت زدگی4
91,000 آسیب دیدگی( ناشی از بیماري گیاهی)5
91,000 آسیب مکانیکی6
91,000 پیاز جوانه زده7
91,000 پیاز با ساقه چوبی8
91,000 پیاز سبز شده9
91,000  مواد خارجی و پوست پیاز10
91,000 ذرات بزرگتر از 4 میلیمتر11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

63,000 شکل14

1,197,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 پیاز یخ زده ( استاندارد ملی 5589 ) - کد فرآورده : 21700

Page 12 of 27



 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه بیگانه2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 مواد خارجی(مانند ماسه،ریگ،شن و آشغال)4
91,000 سبزي هاي بیگانه5
91,000 آسیب مکانیکی6
63,000 لکه دار،خال دار و رنگ پریدگی7
91,000 بسته بندي8

126,000 نشانه گذاري9

742,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 کلم دکمه اي یخ زده ( استاندارد ملی 6847 ) - کد فرآورده : 21701
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ و بو1
63,000 مزه2
63,000 پاکیزگی3
91,000 مواد بیگانه4
91,000 مواد فیبري(خشبی شده)5
91,000 آفت زدگی و آسیب ناشی از بیماري گیاهی6
91,000 آسیب مکانیکی7
511,000 آب باقیمانده8
91,000 برگ جدا شده و خرد شده9
91,000 برگ هاي بی رنگ10
91,000 باقی مانده تاج ریشه11
91,000 ریشه و تکه هاي مربوط به آن12
91,000 مواد گیاهی بیگانه13
91,000 ناخالصی هاي کانی14
644,000 نمک آزاد(بر مبناي ماده خشک)15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
شمارش کلنی966,000 کلی فرم17

شناسایی875,000 اشرشیاکلی18

4,928,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 اسفناج یخ زده ( استاندارد ملی 5169 ) - کد فرآورده : 21951
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
63,000 پاکیزگی3
91,000 آفت زدگی و آسیب ناشی از بیماري گیاهی4
91,000 سالم و رسیده5
91,000 مواد خارجی(مانند شن و ریگ)6
91,000 کاسه گل،،دم میوه7

91,000 بسته بندي8

644,000

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
63,000 پاکیزگی3
91,000 سالم و رسیده4
91,000 مواد خارجی(مانند شن و ریگ)5
91,000 مواد بیگانه6
91,000 کاسه گل،،دم میوه7
91,000 بسته بندي8

91,000 آفت زدگی و آسیب ناشی از بیماري گیاهی9

735,000 مجموع

مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 توت فرنگی یخ زده ( استاندارد ملی 5951 ) - کد فرآورده : 21954

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 تمشک یخ زده ( استاندارد ملی 5951 ) - کد فرآورده : 21954
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 آفت زدگی3
91,000 آسیب دیدگی ناشی از بیماري گیاهی4
91,000 مواد خارجی5
63,000 شکل6
63,000 وضعیت ظاهري7
91,000 آسیب مکانیکی8
91,000 سر و بخش هاي سبز شده9
91,000 مواد گیاهی بیگانه10
91,000 نقاط پوست گیري نشده11
91,000 ناخالصی هاي کانی12
91,000 آلودگی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
شمارش کلنی966,000 کلیفرم17

شناسایی875,000 اشرشیاکلی18

3,962,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 هویج یخ زده ( استاندارد ملی 5170 ) - کد فرآورده : 11471
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ و بو1
63,000 طعم و مزه2
91,000 آلودگی3
63,000 وضعیت ظاهري4
91,000 مواد خارجی5
91,000 میوه هاي نارس6
91,000 میوه خیلی رسیده،نرم شده و خرد شده7
91,000 هسته(به جز در مورد نوع عرضه کامل محصول با هسته)8
91,000 خرده هاي هسته9
91,000 بسته بندي10

126,000 نشانه گذاري11

952,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 گیالس یخ زده ( استاندارد ملی 6124 ) - کد فرآورده : 11472
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 آفت زدگی3
91,000 لکه و آسیب مکانیکی4
91,000 آسیب دیدگی(ناشی از بیماري هاي گیاهی)5
385,000 مواد جامد نامحلول در الکل6
294,000 مواد جامد محلول در آب (درجه بریکس)7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
63,000 وضعیت ظاهري10
91,000 اندازه11

91,000 مواد خارجی12

1,540,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 بالل ( ذرت شیرین) یخ زده ( استاندارد ملی 5584 ) - کد فرآورده : 11470
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 تعرفه - میوه و سبزي 

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف51
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 مواد خارجی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 نخ سخت و تکه هاي چوبی5
63,000 وضعیت ظاهري6
91,000 آسیب دیدگی ناشی از بیماري گیاهی7
91,000 دم غالف8
91,000 تکه کوچک اضافی9
91,000 آسیب مکانیکی10
91,000 بقایاي گیاهی11
91,000 آلودگی12
91,000 بسته بندي13

126,000 نشانه گذاري14

1,225,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	لوبیا سبز یخ زده 5584ّ
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 آفت زدگی1
63,000 لزج شدن قارچ2
63,000 تغییر رنگ شدید3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آسیب دیدگی5
91,000 سطح کالهک پرزدار در قارچ صدفی6
63,000 رنگ7
91,000 بافت8
91,000 ناخالصی معدنی9
91,000 ناخالصی آلی با منشا گیاهی10
91,000 قارچ آسیب دیده از الرو حشرات در آسیب دیدگی شدید11
91,000 قارچ آسیب دیده از الرو حشرات ( سایر )12
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها13
1,414,000 سرب14
1,414,000 مس15
1,799,000 ارسنیک16
1,414,000 آهن17
1,414,000 روي18
1,414,000 کادمیوم19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21
63,000 بو و مزه22
63,000 رنگ23

63,000 شکل ظاهري24

16,065,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 قارچ تازه خوراکی پرورشی ( استاندارد ملی 1627 ) - کد فرآورده : 11503
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
91,000 یکنواختی بهر (از نظر رقم و اندازه سیب زمینی)2
91,000 مواد خارجی (در بسته سیب زمینی)3
91,000 تعداد سیب زمینی آلوده4
91,000 تعداد سیب زمینی پالسیده5

91,000 تعداد سیب زمینی آسیب دیده6

91,000 تعداد سیب زمینی جوانه زده7
91,000 تعداد سیب زمینی سبز شده8
91,000 تعداد سیب زمینی آفت زده (به غیر از سیب زمینی هاي گندیده و لکه دار)9
5,782,000 باقی مانده سموم10
91,000 بسته بندي11

126,000 نشانه گذاري12

6,790,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	سیب زمینی ( استاندارد ملی 39 ) - کد فرآورده : 22138
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 وضعیت ظاهري1
91,000 مواد گیاهی بیگانه و آشغال و گل و الي2
63,000 بافت سخت و ناپذیرفتنی3
91,000 برگهاي رنگ باخته،لکه دار و آسیب دیده از حشرات4
91,000 بخش غیر خوراکی و ریشه5
91,000 ناخالصی هاي کانی (ماسه و سنگ ریزه)6
91,000 برگ سبز (در تره فرنگی یخ زده سفید رنگ)7

91,000 اندازه(تره فرنگی کامل)8

91,000 تفاوت اندازه(بزرگترین و کوچکترین تره فرنگی)9
644,000 نمک(بر حسب ماده خشک)10
63,000 برگ آفت زده یا آسیب دیده(ناشی از بیماري گیاهی یا آسیب مکانیکی)11
91,000 بسته بندي12

126,000 نشانه گذاري13

1,687,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	تره فرنگی تند یخ زده ( استاندارد ملی 6955 ) - کد فرآورده : 21726
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 بو1
63,000 طعم2
91,000 حشرات(زنده،مرده،قطعات بدن)3
91,000 آلودگی حاصل از جوندگان4
91,000 مواد خارجی5
91,000 ساقه هاي شکسته و برگهاي درسته و شکسته6
511,000 خاکستر بر مبناي ماده خشک سرشاخه7
511,000 خاکستر بر مبناي ماده خشک برگ8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر مبناي ماده خشک9
1,029,000 روغنهاي فرار سرشاخه10
1,029,000 روغنهاي فرار برگها11
91,000 بسته بندي12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش966,000 کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
شمارش1,736,000 باسیلوس سرئوس16
شناسایی1,155,000 آنتروکوکها17
833,000کپک18
1,736,000 تخم انگل19

12,439,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	مرزه زمستانی ( استاندارد ملی 3359 ) - کد فرآورده : 20986
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها1
شمارش کلنی966,000 کلی فرم2
شناسایی875,000 اشریشیا کلی3
385,000 مواد جامد نامحلول در الکل4
294,000 مواد جامد محلول در آب5
91,000 بسته بندي6
126,000 نشانه گذاري7
63,000 رنگ و بو8
63,000 وضعیت ظاهري9
63,000 طعم و مزه10
91,000 آفت زدگی و آسیب هاي برخاسته از بیماري هاي گیاهی11
91,000 مواد خارجی12
63,000 تردي13
91,000 دانه هاي با پوست14
91,000 خرد شدگی ، شکستگی و ماندگی دانه ها15
91,000 تکه هاي چوب خوشه ،غالف و یا تار16

4,277,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	دانه هاي ذرت یخ زده
( استاندارد ملی 5585 ) - کد فرآورده : 21776

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 آفت زدگی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 دانه نخود زرد5
91,000 دانه نخود کم لکه6
91,000 دانه نخود پر لکه7
91,000 دانه نخود خرد شده8
91,000 بقایاي گیاهی9
385,000 مواد جامد نامحلول در الکل10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش کلنی966,000کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیاکلی15
63,000 وضعیت ظاهري16
91,000 آسیب دیدگی ناشی از بیماري گیاهی17

4,193,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : نخود سبز یخ زده ( استاندارد ملی 5168 ) - کد فرآورده : 11468

مجموع
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 تعرفه - میوه و سبزي 

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

91,000 آفت زنده1
91,000 آفت زدگی2
91,000 مواد خارجی3
91,000 زردي و پالسیدگی4
91,000 آلودگی5
91,000 له شدگی6
91,000 رسیدگی7
91,000 یکنواختی8
91,000 نخود غیر یکنواخت9

91,000 خال زدگی10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

1,127,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : نخود فرنگی ( استاندارد ملی 400 ) - کد فرآورده : 21722
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 تعرفه - میوه و سبزي 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی700،000 ریال
مالحظات

63,000 رنگ و بو1
2KH2PO4 511,000 اسیدیته بر اساس
91,000 اندازه ذرات3
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید4
511,000 خاکستر کل5
511,000 رطوبت6
1,155,000 پروتئین7
770,000 فیبرخام8
896,000 نشاسته9
1,155,000 باقیمانده کودهاي ازت دار-نیترات10
770,000 باقیمانده کودهاي ازت دار-نیتریت11
91,000 حشرات12
91,000 مواد خارجی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
5,782,000 باقیمانده سموم(قیمت پایه به ازاي 10 سم)16
833,000  شمارش کلی میکروبی17
شمارش1,736,000  باسیلوس سرئوس18
833,000  کپک19
833,000 مخمر20
1,155,000 کلی فرم21

18,648,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر سیب زمینی
( استاندارد ملی 6005 ) - کد فرآورده : 20104
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