Ek-1
NUMUNE ALINAN PARTİNİN ÖZELLİĞİNE VE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE,
ALINACAK NUMUNE SAYI VE MİKTARLARI
A

Yem içerisinde homojen dağılım gösteren maddelerin veya ürünlerin kontrolü

A.1.

Alınan numune, numune alınan partinin içeriğindeki bütün maddeleri içerecek şekilde olmalıdır.

A.2.

Birincil numuneler

A.2.1

Dökme yem

Alınacak en az birincil numune sayısı

A.2.1.1.

Numune alınan parti miktarı 2,5 tonu aşmıyor ise
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A.2.1.2.

Numune alınan parti miktarı 2,5 tonu aşıyor ise

Numune alınan parti miktarının (ton) 20 katının
karekökü alınarak elde edilen sayı kadar(*). En fazla
40 birincil numune alınır.

A.2.2.

Paketlenmiş yem

Alınacak en az numune sayısı (**)

A.2.2.1.

1 kg’ı aşmayan paketler
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A.2.2.2.

1 kg’dan fazla olan paketler

A.2.2.2.1.

Numune alınan parti 1- 4 paket ise

Her paketten

A.2.2.2.2.

Numune alınan parti 5-16 paket ise

4

A.2.2.2.3.

Numune alınan parti 16 paketten fazla ise

Numune alınan partideki paketlerin sayısının
karekökü kadar (*). En fazla 20 paketten alınır.

A.2.3.

Sıvı veya yarı sıvı yem

Numune alınacak en az kap sayısı (**)

A.2.3.1.

Bir litreyi aşmayan kaplardan
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A.2.3.2.

Bir litreden fazla olan kaplardan

A.2.3.2.1.

Numune alınan parti, 1-4 kap arasında ise

Bütün kaplardan

A.2.3.2.2.

Numune alınan parti, 5-16 kap arasında ise

4 kaptan

A.2.3.2.3.

Numune alınan parti,16 kaptan fazla ise

Numune alınan partiyi oluşturan kapların sayısının
karekökü kadar (*). En fazla 20 kaptan alınır.

A.2.4.

Yem blokları ve mineral yalama taşları

Numune alınacak en az blok veya yalama taşları
sayısı(**)
25 üniteden oluşan her parti için bir blok veya bir
yalama taşı alınır. En çok dört blok veya yalama taşı
alınır.

A.3.

Paçal numune
Her bir numune parçası için, tek bir paçal numune gereklidir. Paçal numuneyi oluşturan birincil
numunelerin toplam miktarı, aşağıda belirtilen miktarlardan az olmamalıdır:

A.3.1.

Dökme yem

4 kg

A.3.2.

Paketlenmiş yem

A.3.2.1.

1 kg’dan az paketlerden

4 orijinal paket içeriğinin ağırlığı kadar

A.3.2.2.

1 kg’dan fazla paketlerden

4 kg

A.3.3.

Sıvı veya yarı sıvı yem

A.3.3.1.

1 litreyi aşmayan kaplardan

4 orijinal kap içeriğinin hacmi kadar

A.3.3.2.

1 litreden fazla olan kaplardan

4 lt

A.3.4.

Yem blokları veya yalama taşları

A.3.4.1.

Ağırlığı 1 kg’dan fazla olmayanlardan

Dört orijinal blok veya yalama taşının ağırlığı kadar

A.3.4.2.

Ağırlığı 1 kg’dan fazla olanlardan

4 kg
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A.4

Laboratuvar numuneleri
Gerektiğinde paçal numune azaltılmış numune haline getirilir. Laboratuvara gönderilmek üzere hazırlanan
numunelerden en az biri, analizi yapılmak üzere laboratuvara gönderilir. Laboratuvar numunesinin miktarı
aşağıda belirtilen miktarlardan az olmamalıdır.
Katı yem

500 g

Sıvı veya yarı sıvı yem

500 ml

B.

Yem içerisinde homojen dağılım göstermeyen aflatoksin, çavdarmahmuzu, hintyağı bitkisi ve
crotalaria gibi istenmeyen maddelerin veya ürünlerin kontrolü (***)

B.1.

Alınan numune, numune alınan partinin içeriğindeki bütün maddeleri içerecek şekilde olmalıdır.

B.2.

Birincil numuneler

B.2.1.

Dökme yem

A.2.1.’deki gibi

B.2.2.

Paketlenmiş yem

Alınacak en az numune sayısı (**)

B.2.2.1.

Numune alınan parti 1- 4 paket ise

Her paketten

B.2.2.2.

Numune alınan parti 5-16 paket ise

Dört

B.2.2.3.

Numune alınan parti 16 paketten fazla ise

Numune alınan partiyi oluşturan
paketlerin sayısının karekökü kadar (*).
En fazla 40 pakete kadar alınır.

B.3.

Paçal numuneler
Numune alınan partinin büyüklüğüne göre, paçal numunelerin sayısı değişkenlik gösterir. Her bir numune
alınan parti için, alınması gereken en az paçal numune sayısı aşağıda verilmiştir. Her bir paçal numuneyi
oluşturan birincil numunelerin toplam ağırlığı, 4 kg’dan az olmamalıdır.

B.3.1.

Dökme yem
Numune alınan partinin ağırlığı (ton)

B.3.2.

Numune alınan partinin miktarına göre,
alınması gereken en az paçal numune
sayısı:

1 ton’a kadar

1

1- 10 ton

2

10- 40 ton

3

40 ton’dan fazla

4

Paketlenmiş yem
Numune alınan partinin miktarı (paket sayısı olarak)

B.4.

Numune alınan partinin paket miktarına
göre alınması gereken en az paçal
numune sayısı

1- 16

1

17- 200

2

201- 800

3

800’den fazla

4

Laboratuvar numuneleri
Gerektiğinde paçal numune azaltılmış numune haline getirilir. Her bir paçal numune için, en az bir
numune laboratuvara gönderilir. Laboratuvara gönderilen numunenin miktarı 500 g’dan az olmamalıdır.

(*) Elde edilen sayı kesirli ise bir sonraki tam sayıya tamamlanır.
(**) 1 kg’ı veya 1 litreyi aşmayan paket veya kaplar için orijinal bir paketin veya kabın tamamı, ağırlığı 1 kg’ı aşmayan
bloklar veya yalama taşları için, blok veya yalama taşının tamamı.
(***) Aflatoksin, çavdarmahmuzu, hint yağı bitkisi ve crotalaria gibi istenmeyen maddelerin veya ürünlerin tam ve
tamamlayıcı yemde kontrolünde A’da belirtilen yönteme göre hareket edilir.
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