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ES 3-4 (2005) (Arabic): PROCESSED FEEDS-
ANIMAL FEEDING STUFFS - Part 4 : CORN
USED IN ANIMAL FEED
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حبوب :٤األعالف المصنعة و مواد العلف الخام جـ(  الخاصة بـ٢٠٠٥ /٤جـ٣م رقم.ق.م

  ، تم إعادة ١٩٩٠، تلغى و تحلل محلل أخر إصدار لها عام)االذرة الداخلة فى صناعة األعالف

 .١٦٣/٢٠٠٢ترتيب بنودها طبقا للقرار الوزارى 

   

  

   الخاصة باألعالف المصنعة٣/٧فق رقم  قام بإعداد هذه المواصفة لجنة التوا
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  :      أسس التقدير 

المكسورة والمواد الغريبة والحبوب األخرى والحبوب التالفة بالحرارة وغيرها مـن           كلل تقدير للحبوب    

 والجزء من الحبـوب المكسـورة والمـواد         ٠األسباب يجرى على أساس الحبوب الخالية من الشوائب         

 بوصة ذى ثقوب مثلثة الشكلل والتقديرات األخرى        ٥/٦٤الغريبة والحبوب األخرى التى تمر من منخلل        

وص عليها فى القواعد العامة تجرى على أساس الحبوب ككلل عدا تقدير الرائحة الذى يـتم                غير المنص 

اما على أساس الحبوب ككلل أو على اساس الحبوب الخالية من الشوائب والحبوب المكسورة والمـواد                

  .الغريبة والحبوب االخرى 
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 :ولل كاالتىالحدود القصوى لحبوب االذرة المكسورة والمواد الغريبة فى ميناء الوص

  ٪ ٥  ) ١(رتبة   

  ٪ ٨  ) ٢(رتبة   

  ٪١٢  )٣(رتبة   

  ٠  أن تكون الحبوب من محصولل نفس العام ٣/٢

  ٠  ال تزيد نسبة السموم الفطرية والملوثات األخرى على الحدود المقررة ٣/٣

يـة    تكون خالية من أى مظاهر للتلف سواء الحشرى أو الميكروبى أو الطفيلى أو الفطرى وتكـون خال             ٣/٤

   ٠أيضا من مظاهر نمو العفن ومظاهر الفساد األخرى 

  ٠  تكون خالية من الميكروبات الضارة بصحة الحيوان ٣/٥

   ٠  تكون خالية من أى روائح كريهة تدلل على العفن أو التلف بأى صورة ٣/٦

  ٠  ٧,٥ال تقلل نسبة البروتين عن    ٣/٧

  ١٢,٥٠ ال تزيد نسبة األلياف الخام على   ٣/٨

  ٠ ٣ال تزيد نسبة الرماد على   ٣/٩

  .٩ جـ٢٦١٣ال تزيد فترة صالحية المنتج عن ما هو مذكور بالمواصفة القياسية المصرية رقـــم ٣/١٠
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  : مواصفات الرتب لالذرة٤/١

وزن   الرتبة  التلف الكلى

البوشــلل 

  )بالرطلل(

  ٪الرطوبة 

الحبوب التالفة 

  بالحرارة

جميع الحبوب 

التالفة متضمنة 

الحبوب التالفة 

  بالحرارة  ٪

ــورة   ــوب االذرة المكس حب

  ريبة٪والمواد الغ

  ٢  ٣  ٠,١  ١٢  ٥٦  )١(االذرة رقم 

  ٣  ٥  ٠,٢  ١٢,٥  ٥٤  )٢(االذرة رقم 

  ٤  ٧  ٠,٥  ١٣  ٥٢  )٣(االذرة رقم 

  ٥  ١٠  ١  ١٣,٥  ٤٩  )٤(االذرة رقم 

  ٧  ١٥  ٣  ١٤  ٤٦  )٥(االذرة رقم 

  : ة  رتبة العين٤/٢

  :تخرج العينة من تعداد الرتب السابقة اذا        

  .وترفض تجاريا  لم ينطبق عليها مواصفات الرتب السابقة ٤/٢/١

 مواد غريبة غير غذائية وتكون خالية من المسامير والزجـاج والمـواد غيـر               ١ اذا احتوت على     ٤/٢/٢

  .المرغوبة

 . كان لها رائحة كريهة ٤/٢/٣

  

 �–    
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تكون العبوات مصنعة من مواد تتحملل ظـروف التـداولل ومطابقـة للمواصـفات القياسـية                  ٥/١

 ، وتكون محكمة اإلغالق ويوضع داخلل كلل عبوة ، كما يكتب خارجهـا               ١٥٤٦المصريةرقم  

بطاقة اليسهلل نزعها وتكون بيانات البطاقة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى الى جانب              

  :بية بخط واضح اليسهلل محوه ، وتشملل البيانات االتية اللغة العر

  اسم المنتج وعنوانه وعالمته التجارية   ٥/١/١

  .اسم المنتج ونوعه  ٥/١/٢

  تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية   ٥/١/٣

   والطريقة المثلى لظروف التخزين ومدته  الوزن الصافى عند التعبئة  ٥/١/٤

//               .  

 �–     

  .٩ جـ ٣ للمواصفة القياسية المصرية رقم تجرى طرق الفحص واالختبار طبقا

 -    

 corn................................................................................................األذرة

 yellow corn............................................................................األذرة الصفراء

 white corn...............................................................................األذرة البيضاء

 mixed corn..............................................................................األذرة الخليطة

  damaged kernels...................................................................الحبوب التالفة

  

 -   

ة بشأن تنظيم األعالف وصناعتها  الصادر من وزارة الزراع١٩٩٦ لسنة ١٤٩٨ القرار الوزارى رقم   

   ٠وتداولها والرقابة عليها 
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     األعالف المصنعة ومواد العلف الخام وأجزائها المختلفة١٩٧٨ لسنه ٣م ق م رقم 

- Cullison , A.E and lowreg, R.S. (1987) 
Feeds and Feeding 4 th ed  

- Areston book �– prentice- Hall, Inc . Englewood cliffs, 
     N G  07637  
- USDA  

Grain inspection, packers and stocky ards administration  

January 2001 
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  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

  قسم التغذية والتغذية االكلينية– جامعة القاهرة – البيطرى الطب كلية

   للبحوثقومىال المركز

   الحيوانىاإلنتاج بحوث معهد

  الزراعة وزارة

  التموين وزارة

   للخدمات البيطريةالعامة الهيئة

   للرقابة على الصادرات والواردات العامة الهيئة

   الصناعيةالرقابة مصلحة

  الكيمياء مصلحة

   للصناعات الغذائيةالقابضة الشركة

   والصابونللزيوت مصر شركة

   وزارة الصحة–مراقبة االغذية 

  البرنامج القومى لبحوث محاصيلل العلف
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