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خدانامبه
سازمان ملی استاندارد ایرانباآشنایی

و اسـتاندارد موسسـه مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3ماده کیبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسه
استانداردهاي نشروتدوینتعیین،وظیفهکهاسترسمی کشورمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
بـه  29/6/90استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شوراي عالی اداري مـورخ  نام موسسه 

.جهت  اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 
موسسـات  ومراکـز نظـران صاحبکارشناسان سازمان،ازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزدراستانداردتدوین
تولیدي، به شرایطتوجهباوملیمصالحباهمگامو کوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانه وآگاهانـه مشـارکت ازکهاستتجاريوفناوري

نـویس  پـیش . شـود مـی حاصلغیردولتیودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،علمی ومراکزواردکنندگان،وصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

)رسـمی (ملـی  اسـتاندارد عنـوان بهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتهدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروایران چاپ

کنند در میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزصالحذيومندعالقههايسازمانوموسساتکهاستانداردهایینویسپیش
ترتیـب،  بـدین . شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بـه تصـویب، درصورتوبررسیوطرحملیکمیته

ملـی  کمیتـه دروتـدوین 5شـماره ایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشوندمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیسازمان ملی استاندارد ایران تشکیلمربوط کهاستاندارد

(IEC)2المللی الکتروتکنیـک  ،کمیسیون بین1(ISO)استاندارد المللیسازمان بیناصلیاعضايازایرانسازمان ملی استاندارد
کشوردر(CAC)5کدکس غذایی کمیسیون4رابطتنهابه عنوانواست(OIML)3قانونی شناسیاندازهالمللیسازمان بینو

آخـرین ازکشـور، خـاص هـاي نیازمنـدي وکلـی شـرایط بهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر. کندمیفعالیت
.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنی،علمیهايپیشرفت

کنندگان، حفـظ سـالمت   بینی شده در قانون، براي حمایت از مصرفتواند با رعایت موازین پیشسازمان ملی استاندارد ایران می
محیطـی و اقتصـادي، اجـراي بعضـی از     هـا و مالحظـات زیسـت   ، حصـول تضـمین کیفیـت فـرآورده    و ایمنی فـردي و عمـومی  

یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی استاندارد، اجبـاري  / هاي تولیدي داخل کشور واستانداردهاي ملی ایران را براي فرآورده
هـاي کشـور، اجـراي اســتاندارد کاالهـاي صـادراتی و       فرآوردهالمللی برايتواند به منظور حفظ بازارهاي بینسازمان می. نماید
ها و موسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانچنین براي اطمینان بخشیدن به استفادههم. بندي آن را اجباري نمایددرجه

هـا و  طـی، آزمایشـگاه  محیهاي مدیریت کیفیت و مدیریت زیستزمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و صدور گواهی سامانه
ها و موسسات را بر اسـاس ضـوابط   وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان) واسنجی(مراکز کالیبراسیون 

ها اعطا و بـر عملکـرد   کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تایید صالحیت به آننظام تایید صالحیت ایران ارزیابی می
بهـا و  وسایل سـنجش، تعیـین عیـار فلـزات گـران     ) واسنجی(المللی یکاها، کالیبراسیون ترویج دستگاه بین. کندت میها نظارآن

.انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
»ویژگی ها و روش هاي آزمون–خوراك طیور « 

یا نمایندگی/ سمت و: رییس

:دبیر

)اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضا
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ویژگی ها و روش هاي آزمون-1خوراك طیور

هدف  1
،يبردارنمونهروش،يولوژیکروبیم،ییایمیش،یکیزیفيهایژگیونییتع،هدف از تدوین این استاندارد 

. باشدیموریطکنسانترهوکاملخوراكيگذارنشانهويبندبسته،آزمونيهاروش

دامنه کاربرد2
مجازهايواحددرکهوریط٢کنسانترهو) دان(کاملخوراكازاعموریطخوراكانواعبراياستاندارد،نیا
دارد،کاربردشوندیمکشورواردایوشدهعرضهیصادراتایویداخلمصارفبرايوشدهدیتول،

3.باشدیمالزمکشورصالحیذویقانونمراجعازوارداتيبراالزميهامجوزاخذ،یوارداتوریطخوراكمورددر-يادآوری

یالزاممراجع3
. ارجاع داده شده استهامدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

. ی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شودیبدین ترتیب آن مقررات جز
ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ها ارجاع داده انتشار به آندر مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
.ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

:استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است

. نمونه برداري –، خوراك دام ، طیور و آبزیان 7570استاندارد ملی ایران شماره 1- 3

به Gو Bاندازه گیري آفالتوکسین هاي گروه –، مواد غذایی 6872ماره استاندارد ملی ایران ش2- 3
.روش آزمون -طریق کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص سازي با ستون ایمونوافینیتی

روش آزمون –اندازه گیري رطوبت و سایر مواد فرار –، خوراك دام 8438استاندارد ملی ایران شماره 3- 3

اندازه گیري مقدار ازت و –طیور و آبزیان –، خوراك دام 10703-1استاندارد ملی ایران شماره 4- 3.
.روش کلدال–قسمت اول –محاسبه مقدار پروتئین خام 

1 -Poultry feed
2 -Concentrate

.منظور از مرجع قانونی و ذیصالح ، در حال حاضر، سازمان دامپزشکی کشور است-3
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).فیبر(الیاف خام –طیور و آبزیان –، خوراك دام 520استاندارد ملی ایران شماره 5- 3

اندازه گیري مقدار کلسیم در –طیور و آبزیان –، خوراك دام 10701-1استاندارد ملی ایران شماره 6- 3
.روش عیار سنجی–قسمت اول –خوراك دام 

اندازه گیري مقدار فسفر در خوراك –طیور و آبزیان –، خوراك دام 513استاندارد ملی ایران شماره 7- 3
.روش طیف سنجی –دام 

روش جامع براي –، میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام 10899-2استاندارد ملی ایران شماره 8- 3
روش شمارش کلنی در فرآورده هاي با فعالیت آبی مساوي یا کمتر : قسمت دوم –شمارش کپک و مخمر ها 

.95/0از 

روش جستجوي –، میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام 1810ه استاندارد ملی ایران شمار9- 3
. سالمونال در مواد غذایی 

روش جستجو و –، میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام 2946استاندارد ملی ایران شماره 10- 3
.شمارش اشرشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی 

اندازه گیري مقدار سدیم و پتاسیم - طیور و آبزیان- ، خوراك دام 8693استاندارد ملی ایران شماره 11- 3
.روش آزمون–با استفاده از فلیم قتومتري 

روش جامع براي -میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام ، 10899-2استاندارد ملی ایران شماره 12- 3
مساوي (aw)روش شمارش کلنی در فراورده هاي با فعالیت آبی-قسمت دوم -کپک ها و مخمرها شمارش

./95یا کمتر از 

.آمینهاندازه گیري مقدار اسیدهاي-خوراك دام ،طیور و آبزیان ، 10699استاندارد ملی ایران شماره 13- 3

-روياندازه گیري مقدار سرب،کادمیم ،مس،آهن و- مواد غذایی ، 9266استاندارد ملی ایران شماره 14- 3
روش طیف سنجی نوري جذب اتمی

اندازه گیري -اندازه گیري عناصر کم مقدار - مواد غذایی، 16722استاندارد ملی ایران شماره 15- 3
.خشکپس از خاکستر سازي(HGAAS)کل با روش طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدریدآرسنیک

اندازه گیري جیوه با روش اسپکترومتري جذب -خوراك دام ، 17378استاندارد ملی ایران شماره 16- 3
درصد30درصد نیتریک اسید و /6استخراج با (پس از هضم فشاري ریز موج (CVAAS)بخار سرداتمی

.)هیدروژن پراکسید

به روشEاندازه گیري مقدار ویتامین-خوراك دام و طیور، 7434استاندارد ملی ایران شماره 17- 3
.کروماتوگرافی مایع با کارآئی باال
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به روشAاندازه گیري مقدار ویتامین–خوراك دام و طیور ، 7432استاندارد ملی ایران شماره 18- 3
روش آزمون–کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

به روش کروماتوگرافیB1اندازه گیري آفالتوکسین-خوراك دام، 6401استاندارد ملی ایران شماره 19- 3
مایع با کارایی عالی

اصطالحات و تعاریف4
:در این استـاندارد ، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود

4-1
طیور

است که ) مرغ ، بوقلمون ، اردك ، غاز ، بلدرچین و شتر مرغ: مانند (منظور ، هر یک از گونه هاي پرندگان 
. محصوالت آنها مورد استفاده غذایی انسان می باشند 

4-2
یورخوراك ط

و یا کنسانتره مورد مصرف براي انواع ) دان(منظور از خوراك طیور در این استاندارد ، انواع خوراك کامل 
.طیور می باشد

.می باشد "خوراك طیور"به کار رفته است ، منظور"خوراك"از این پس در این استاندارد ، هر جا واژه –ادآوري ی

4-3
): دان(خوراك کامل 

به صورت فرآوري شده ، نیمه (کامل و یا دان طیور ، عبارت است از مجموعه اي از مواد اولیه مختلف خوراك 
، با هم 2شده و با رعایت روش هاي مناسب تولید1که توسط افراد متخصص تنظیم) فرآوري شده و یا خام

هاي فیزیولوژیک آن مخلوط شده و به صورت جیره کامل براي تغذیه مستقیم طیور ، به نحوي که نیازمندي
ها را براي بقا، رشد، سالمت، تولید مثل، تولید گوشت و تخم مرغ ، برآورده کند ، مورد استفاده قرار می گیرد 

4-4
: کنسانتره

کنسانتره طیور ، ترکیبی است از تمام ویتامین ها و مواد معدنی کم مصرف و قسمتی از مواد اولیه پر مصرف 
، ) مانند کنجاله سویا(و منابع پروتئینی ) مانند ذرت(زکه با اضافه کردن آن به دانه غالت و مواد افزودنی مجا

. . کلیه احتیاجات غذایی طیور را تامین نموده و خوراك کاملی را تشکیل می دهد

1 - Formulate
2 -Good Manufacturing Practice (GMP)
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4-5
انواع خوراك طیور  

براي مراحل مختلف رشد و تهیه شده با فرموالسیون هاي متنوع منظور ، خوراك هاي کامل و یا کنسانتره
اخذ 1تولید طیور می باشد که براي تولید هر کدام، پروانه بهداشتی ساخت از مرجع قانونی و ذیصالح کشور

خوراك گله گوشتی ، خوراك گله تخمگذار ، خوراك گله مادر ، خوراك گله اجداد و : مانند . شده است
خوراك گله الین 

4-6
واحد مجاز

، مجوز هاي الزم براي ٢ید کننده خوراك طیور است که از مراجع قانونی و ذیصالح کشورمنظور واحد تول
. فعالیت دریافت کرده باشد 

ویژگی هاي مواد اولیه 5
ویژگی ها و مقدار مصرف مواد اولیه باید به گونه اي باشد که با تایید مراجع قانونی و ذیصالح کشور و 1- 5

ف ، براي تغذیه طیور مناسب بوده و همچنین ، سالمت مصرف کننده تولیدات رعایت محدودیت هاي مصر
. طیور و همچنین محیط زیست را به خطر نیاندازد 

استفاده از انواع افزودنی ، مکمل و داروي دامی ، به شرطی که نوع و میزان مصرف آنها مورد تایید 2- 5
. انه گذاري محصول درج شده باشند ، مجاز است قرار گرفته و در نش٣مراجع قانونی و ذیصالح کشور

. استفاده از اوره در تهیه خوراك طیور ، غیر مجاز می باشد 3- 5

محصوليهایژگیو6
يظاهرویکیزیفيهایژگیو1- 6

. باشدکنواختیدیباذراتاندازهويظاهرشکلنظرازوریطخوراك1- 1- 6
.شوددیتولتواندیم6پلت،5کرامبل،4يآردمانندمختلفيظاهراشکالباوریطخوراك–يادآوری

. باشدداشتهشدنکلوخهحالتدینبا،وریطخوراك2- 1- 6

.منظور از مرجع قانونی و ذیصالح ، در حال حاضر، سازمان دامپزشکی کشور است- 1
منظور از مرجع قانونی و ذیصالح ، در حال حاضر، سازمان دامپزشکی کشور است٢
منظور از مرجع قانونی و ذیصالح ، در حال حاضر، سازمان دامپزشکی کشور است٣

4 -mash
5 -crumble
6- pellet
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يبومانندیعیطبریغيبوورنگگونهچیهوباشد،یعیطبکامالدیباوریطخوراكيبوورنگ3- 1- 6
. نرسدمشامبهآناز،یدگیترش

قابلیزدگکپکآثاروواناتیحفضوالت،يانبارآفات،یزدگحشرهفاقددیباوریطخوراك4- 1- 6
. باشدمشاهده

.باشدکیپالستويفلزيهابرادهمانندیخارجموادفاقددیباوریطخوراك5- 1- 6

ییایمیشيهایژگیو6-2

:استریزانواعشامل،نظارتوکنترلنحوهنظرازوریطخوراكییایمیشيهایژگیو

:خوراك) فرموالسیون(ویژگی هاي مربوط به جیره نویسی 2-1- 6

هدف،وریطدیتولورشدمرحلهوخوراكنوعحسببرهاآنمجازحدودومقدارکههستندییهایژگیو
وشدهذکرمحصوليگذارنشانهدردیبالیذموارددرییایمیشيهایژگیونوعنیا. باشندیممتفاوت
:باشنديدیتولواحدنوسطشدهاظهارمقداربامطابق

).یوزندرصدبرحسب(خامنیپروتئحداقل1- 2-1- 6

) .یوزندرصدبرحسب(خام) افیال(بریفحداکثر2- 2-1- 6

).یوزندرصدبرحسب(کلفسفر،میکلس: شاملازیپرنیمعدنامالححداقل3- 2-1- 6

).ی وزندرصدبرحسب(ی چربحداقل2-1-4- 6

کنیل. نداردوجودهاآنمستمرومعمولکنترلبهیالزام،ونیفرموالسبهمربوطيهایژگیوریسامورددر
تا در موارد خاص مانند درخواست مراجع شوندذکرمحصوليگذارنشانهدردیباهایژگیوازدستهنیا

:این ویژگی ها عبارتند از. قانونی و نظارتی، به طور موردي قابل پیگیري و آزمون باشند

).لوگرمیکدريلوکالریکبرحسب(1سمیمتابولقابليانرژحداقل5- 2-1- 6

).یوزندرصدبرحسب(میپتاسومیسدحداقل6- 2-1- 6

درصدبرحسب(نیونیمتونیستئیسمجموع،نیونیمت،نیزیل: شاملنهیآميهادیاسحداقل7- 2-1- 6
).یوزن

D3و Eو Aویتامین هاي حداقل8- 2-1- 6

. می باشد ) NEMA(منظور ، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده بر مبناي ازت - 1
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خوراك ویژگی هاي موثر بر ایمنی ، بهداشت و کیفیت2-2- 6

ن حدود یدر این استاندارد ملی تعیین شده و مقادیر آن ها باید با احدود مجاز آن هاویژگی هایی هستند که 
:ازعبارتندمجاز مطابقت داشته باشند و

.باشدشتریبوزنی نمونهدرصد12ازدینبا،خوراكرطوبتمقدار2-2-1- 6

وزنی نمونهدرصد2ازدینبا،طیورخوراكدر انواع خاکستر نا محلول در اسید کلریدریکمقدار6-2-2-2
باشدشتریب

١.باشدشتریبppb20ازدیبانوریطخوراكانواعیتمامدرموجودB1نیآفالتوکسمقدار2-2-3- 6

. استمجازریغمقدار،هربهوریطخوراكدراورهوجود2-2-3- 6

. ٢باشد1جدولمطابقدیبا،خوراكدرنیسنگفلزاتمقدارحداکثر2-2-4- 6

وریطخوراكدرنیسنگفلزاتقبولقابلحدود-1جدول

)ppm(لوگرمیکدرگرمیلیمحسببرقبولقابلحداکثریژگیوفیرد

کنسانترهدان کامل

10حداکثر5حداکثرسرب1

5/0حداکثر5/0حداکثرومیکادم2

4حداکثر2حداکثرکیآرسن3

1/0حداکثر1/0حداکثروهیج4

یکروبیميهایژگیو3- 6

.٣باشد2جدولمطابقدیبا،يبردارنمونههیرواساسبروریطخوراكيهامحمولهیکروبیميهایژگیو
نمونه باید با حد ، ویژگی هاي میکروبی)ه منفردنمون(در صورتی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال شود 

.مقایسه شودmمجاز 

EC/2002/32دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره: منبع مورد استفاده - ١
EC/2002/32دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره: منبع مورد استفاده ٢
سازمان دامپزشکی کشور19/8/88مورخ 25121/22دستورالعمل شماره : منبع مورد استفاده- ٣
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وریطخوراكیکروبیميهایژگیو-2جدول

ncmMآزمونشرحفیرد

5250500)گرمهردر(یکلایاشرش1

53103104)گرمهردر(کپک2

--50)گرم25در(سالمونال3

: آندرکه

nردیبگقرارشیآزماموردیستیباکهبهرکیازنمونهواحدتعدادبااستبرابر .

cآنشیآزماازحاصلجینتاکهیپوشچشمقابل) دارنقص(وبیمعنمونهواحدتعدادحداکثربااستبرابر
مادهدرهاآنوجودکهییهاسمیکروارگانیممورددر. باشد،ترکمMازدیباوشتریبmازتواندیمها

. باشدیمصفربرابرc،) سالمونالمانند(استنیآفرخطرفرآوردهایییغذا

mآنفقطکهنمونهواحددریفیکاریمعکیایگرمدرسمیکروارگانیمهرتعدادمجازحداکثربااستبرابر
.باشندداشتهراآنازباالترجینتاتوانندیم،اندشدهنییتعcاریمعتوسطکهنمونهيواحدهاازتعداد

M کمیتی است که براي جداسازي واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط ، از کیفیت غیر قابل قبول، به
Mنتایج آزمایش باالتر از معیار . این معیار ، فقط در رویه نمونه برداري سه رده اي کاربرد دارد . کار می رود 

. شود در هر واحد نمونه ، غیر قابل قبول است و سبب مردود شدن بهر می 

يبردارنمونه7
. ردیگانجام7570شمارهرانیایملاستانداردطبقدیباوریطخوراكازيبردارنمونه

روش هاي آزمون 8
. ، انجام دهید 2946شمارش اشرشیا کلی را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-1

. ، انجام دهید 1810جستجوي سالمونال را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-2

. انجام دهید 10899-2شمارش کپک را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-3

. انجام دهید 6401اندازه گیري آفالتوکسین را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-4
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. انجام دهید 8438مطابق استاندارد ملی ایران شماره اندازه گیري رطوبت را8-5

. انجام دهید 10703- 1اندازه گیري پروتئین خام را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-6

. انجام دهید 520اندازه گیري فیبر خام را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-7

. انجام دهید 10701-1ستاندارد ملی ایران شماره اندازه گیري کلسیم را مطابق ا8-8

. انجام دهید 513اندازه گیري فسفر را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-9

. انجام دهید 8693لی ایران شماره اندازه گیري سدیم و پتاسیم را مطابق استاندارد م8-10

. ، انجام دهید .............اندازه گیري انرژي قابل متابولیسم را مطابق 8-11

. دیدهانجام9266استاندارد ملی ایران شماره مطابقراومیکادموسربيریگاندازه8-12

. دیدهانجام16722استاندارد ملی ایران شماره مطابقراکیآرسنيریگاندازه8-13

.انجام دهید 17378اندازه گیري جیوه را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-14

. انجام دهید 10699اندازه گیري اسید هاي آمینه را مطابق استاندارد ملی ایران شماره 8-15
. انجام دهید 7434را مطابق استاندارد ملی ایران شماره Eویتامین اندازه گیري 8-16
. انجام دهید 7432را مطابق استاندارد ملی ایران شماره Aویتامین اندازه گیري 8-17

اوره ) تشخیص کیفی (روش شناسایی 8-18

1روش تهیه معرف پارادي متیل بنزالدئید 1- 8-18

میلی لیتر اسید کلریدریک 100گرم از پارا دي متیل آمینوبنزالدئید را توزین کرده و آن را در 16مقدار 
ماه پایدار می 1این محلول ، به مدت . لیتر الکل افزوده و کامال مخلوط کنید 1غلیظ حل کنید سپس به آن 

2. باشد 

روش آزمون 2- 8-18

وي یک کاغذ سفید پخش کنید و به آن چند قطره از معرف فوق را اضافه مقداري از نمونه آسیاب شده را ر
. ایجاد رنگ زرد ، عالمت وجود اوره می باشد . کنید 

. انجام دهید) روي یک کاغذ سفید دیگر (به منظور تشخیص بهتر رنگ ، یک تست شاهد نیز به طور همزمان 
. قطره از معرف را اضافه کنید در این تست به نمونه ، مقداري محلول اوره و سپس چند 

1 -Dimethylaminobenzaldehyde(DMAB)
2 -Reference : AOAC chapter 4.3.02,official method 967.07
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يبندبسته9
يبندبستههیالچنديهاپاکتدرایورطوبتبهنسبتمقاوموسالم،زیتم،نويهاسهیکدردیبادان
مناسبروشبهدیباهاسهیک. باشدنداشتهاثرآناتیمحتوبرکهباشديطوردیباهاسهیکجنس. شود

. باشدینممجازهاپاکتوهاسهیکازمجدداستفاده. شونديدربند
50دیباسهیکهروزنحداکثروداشتهمطابقتيگذارنشانهدرشدهدرجمقداربادیباهاسهیکخالصوزن

. باشدلوگرمیک

نشانه گذاري 10
آگاهی هاي زیر باید بصورت خوانا و پاك نشدنی بر روي هر کیسه ، براي مصارف داخلی به زبان فارسی و 

: براي صادرات به زبان انگلیسی و یا به زبان کشور خریدار ، نوشته ، چاپ و یا برچسب شود 

. نام و نشانی تولید کننده و عالمت تجارتی آن 1- 10

خوراك جوجه : این استاندارد مانند 2- 4مطابق بند (سن طیور براي مصرف آن نوع خوراك با درج2- 10
) .هفته اول پرورش2مخصوص -گوشتی

) .به کیلوگرم(وزن خالص 3- 10

.محصول) بچ(شماره سري ساخت 4- 10

. صادره از سوي سازمان دامپزشکی کشور و ساخت ، بهداشتی بهره برداري هايشماره پروانه5- 10

) 1-2-6مطابق بند (ترکیب شیمیایی محصول 6- 10

، 1-2- 6تولید کننده مجاز است در رابطه با ترکیب شیمیایی محصول ، آگاهی هایی افزون بر موارد مذکور در بند –ادآوري ی
. در نشانه گذاري محصول ، درج نماید 

متشکلهنام مواد اولیه 7- 10

. در صورت مصرف افزودنی ، داروي دامی و مکمل ، نوع و مقدار آن باید درج شود 8- 10

) .در صورت استفاده از داروي دامی (زمان پرهیز از مصرف 9- 10

) . مانند دما و دمه (شرایط نگهداري 10- 10

. راهنماي مصرف محصول 11- 10



10

)سال –به ماه (تاریخ تولید 12- 10

)سال –به ماه (تاریخ انقضاء قابلیت مصرف 13- 10

.ماه می باشد4تاریخ انقضاي خوراك طیور در صورت نگهداري در شرایط مناسب حداکثر -ادآوريی


