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المقدمة

2 �ود���������� ا������د��
ا����ى وا����

 اســـتنادًا لنظـــام األعـــالف والئحتـــة التنفيذية تـــم إعداد هـــذا الدليل
 كمرجـــع للحدود القصـــوى واآلمنـــة للفيتامينات والمعـــادن الصغرى

"النادرة" في المنتجات العلفية

المجال
 يختـــص هـــذا الدليل بإيضاح الحـــدود القصوى األمنة والمســـموح بها
 للفيتامينـــات والمعـــادن الصغرى(النادرة) في أعـــالف الحيوانات، وال

يشمل هذا الدليل المعادن الثقيلة المصنفة كملوثات لألعالف



3

 الحدود القصوى :
���� أ��� أو أ��  ���� �� ا���������ت وا����دن وا����� �� ��	
 ا�� 

�"����ام ��� ��� ��ام"� " �����ا��� �� �� ا����ان و���� ���������� ���� وا��ا�

 ����دن وا���������ت� �������ء ������� ( أ & د ) ����� ���� ������ة ا��و��� ���

��� ��ام.

 الفيتامينات :
�ة������ ������م ���������ان ������� ا�����	� ���������� ������ت ���������� ������رة �����                  

�� ا��	�

المعادن الصغرى النادرة:
�� ���رة �� ����� ¢�� ����� ������� �	� ا����ان �����ت ���.

المصدر :
�ر ا���دة ا��	��ح �� أو ا����ن ا��� £ ���.�� 

التعريفات

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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الفيتامينات في اإلضافات والمخاليط1
العلفية واألعالف المركبة

: ( A ) فيتامين أ

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشـــريعية القصوى "الحد
مـــن  IU وحـــدة دوليـــة)  األعلـــى"  
التغذيـــة مـــن  كجـــم   /  الفيتاميـــن 
 الكاملة مع نســـبة رطوبة 12%من

كافة المصادر

 الحد األعلى
للعمر

‘Retinyl 
acetate’, or 
‘Vitamin A’

Retinyl 
palmitate’ or 
‘Vitamin A

الدواجن

الدجاج التركي

20000
10000

20000
10000

10000 الدواجن األخرى

9000

16000

25000

 األبقار الحالبة
واالنتاج

عجول التربية

 العجول واألبقار
األخرى

 الـحـمـالن وصـغار
 الحمالن المخصصة

للتربية

Retinyl 
propionate’ or 

‘Vitamin A

 األبقار واالغنام
والماعز للتسمين

 أنواع الحيوانات
األخرى

 األبقار واالغنام
والماعز األخرى

الثدييات

16000

ـــــ

ـــــ

10000

 بدائل الحليب فقط: 25000

ـــــ

≤ 14 يوم
> 14 يوم
≤ 28  يوم

> 28 يوم

ـــــ

ـــــ

4 شهور

ـــــ

≤ 2 شهر

> 2 شهر

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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( D ) فيتامين د

( D3 ) 3فيتامين د

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

hydroxy-25

Cholecalciferol

0.1دواجن الالحم

دواجن التركي الالحم

الدواجن األخرى

0.1

0.08

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

Cholecalciferol’  
or ‘Vitamin D3’

4000األبقار

بدائل الحليب للعجول

األغنام

10000

4000

5000دواجن الالحم

5000دواجن تركي

3200الدواجن األخرى

4000الخيول

3000 األسماك

60000السالمون

 أنواع الحيوانات
االخرى

2000

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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( B1 ) 1فيتامين ب

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

Thiamine 
hydrochloride’ 
or ‘Vitamin B1جميع أنواع 

الحيوانات
 ال يوجد حد

 أقصى

(B2) 2فيتامين ب

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

‘Riboflavin’ or 
‘Vitamin B2

 جميع أنواع
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

Thiamine 
mononitrate’ 

or ‘Vitamin B1’

Riboflavin 5’- 
phosphate           

monosodium 
salt’or ‘Vitamin     

B2’

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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(B6) 6فيتامين ب

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

Vitamin 
B6/pyridoxine 
hydrochloride

 جميع أنواع
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

(C) فيتامين ج

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

‘Ascorbic acid’ 
or ‘Vitamin C

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����

 جميع أنواع
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

Sodium ascorbyl 
phosphate’ or 

‘Vitamin C

Sodium calcium 
ascorbyl            

phosphate’ or 
‘Vitamin C’
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(E) فيتامين هـ

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

 جميع أنواع
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

Vitamin 
E/all-rac-alpha       

-tocopheryl
acetate

Vitamin E/RRR 
alpha tocopheryl

Vitamin E/RRR 
alpha tocopherol

(K3) 3فيتامين ك

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

‘Menadione  
sodium bisulphite’ 
or ‘Vitamin K3’جميع أنواع 

الحيوانات
 ال يوجد حد

 Menadione‘ أقصى
nicotinamide 
bisulphite’ or
‘Vitamin K3

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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Calcium-D-
pantothenate

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

Calcium-D-
pantothenate

 جميع أنواع
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

D-Panthenol

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

D-Panthenolجميع أنواع 
الحيوانات

 ال يوجد حد
 أقصى

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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المعادن الصغرى (النادرة)2
في اإلضافات والمخاليط العلفية

الحديـــــد

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

1250
 جميـــــــــــــــع
 أنـــــــــــــــــواع
الحيوانات

Ferrous carbonate

Ferrous chloride, tetrahydrate

Ferric chloride, hexahydrate

Ferrous citrate, hexahydrate

Ferrous fumarate

Ferrous lactate, trihydrate

Ferric oxide

Ferrous sulphate, monohydrate

Ferrous sulphate, heptahydrate

Ferrous chelate of 
aminoacids,hydrate

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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السيلينيوم

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

0.5
 جميـــــــــــــــع
 أنـــــــــــــــــواع
الحيوانات

Sodium selenite

L-selenomethionine

النحاس

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

50

30

15

35

 العجول ماعدا
بدائل الحليب

 بدائل الحليب
للعجول

األغنام

 الحيوانات
األخرى

Cupric acetate, monohydrate

Basic cupric carbonate, 
monohydrate

Cupric chloride, dihydrate

Cupric methionate

Cupric oxide

Cupric sulphate, pentahydrate

Cupric sulphate, monohydrate

Cupric sulphate, pentahydrate

Cupric chelateof 
aminoacidshydrate

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����



الـــزنــــك

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

250
 جميـــــــــــــــع
 أنـــــــــــــــــواع
الحيوانات

Zinc lactate, trihydrate

Zinc acetate, dihydrate

Zinc carbonate

Zinc chloride, monohydrate

Zinc oxide

Zinc sulphate, heptahydrate

Zinc sulphate, monohydrate

Zinc chelateof aminoacidshy-
drate

اليــود

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

10

الخيول Calcium iodate, hexahydrate

Calcium iodate, anhydrous

Sodium iodide

Potassium iodide

األسماك

 الحيوانات
األخرى

20

4

12 �ود���������� ا������د��
ا����ى وا����



الكوبالت

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

10  جميع أنواع
الحيوانات

Cobaltous acetate, tetrahydrate

Basic cobaltous carbonate, 
monohydrate

Cobaltous chloride, 
hexahydrate

Cobaltous sulphate, 
heptahydrate

Cobaltous sulphate, 
monohydrate

Cobaltous nitrate, hexahydrate

المنغنيز

250  جميع أنواع
الحيوانات

�ود13���������� ا������د��
ا����ى وا����

Manganous carbonate

Manganous chloride, 
tetrahydrate

Manganous hydrogen 
phosphate, trihydrate

Manganous oxide

Manganic oxide

Manganous sulphate, 
tetrahydrate

Manganous sulphate, 
monohydrate

Manganese chelate of amino 
acids hydrate

Manganomanganic oxide150  جميع أنواع
الحيوانات

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر
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المعادن الصغرى (النادرة)3
في األعالف المركبة والقوالب الملحية

الحديـــــد

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

Ferrous carbonate

Ferrous chloride, tetrahydrate

Ferric chloride, hexahydrate

Ferrous citrate, hexahydrate

Ferrous fumarate

Ferrous lactate, trihydrate

Ferric oxide

Ferrous sulphate, monohydrate

Ferrous sulphate, heptahydrate

Ferrous chelate of 
aminoacids,hydrate

750  عجول رضاعة
وتسمين

1000أبقار حالب

أغنـام
مــاعز

الخيول

500

 الحيوانات
األخرى

1250

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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السلينيوم

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد األعلى"  (وحدة
 دوليـــة IU مـــن الفيتاميـــن / كجـــم مـــن التغذيـــة
الكاملة مع نسبة رطوبة 12%من كافة المصادر

Sodium 
selenite

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب

أغنام

الخيول

ماعز

2

Sodium 
selenate

 الحيوانات
األخرى

0.5

النحاس

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

50

100

800

35

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب

أغنام

ماعز

الخيول

 الحيوانات
األخرى

Cupric acetate, monohydrate

Basic cupric carbonate, 
monohydrate

Cupric chloride, dihydrate

Cupric methionate

Cupric oxide

Cupric sulphate, pentahydrate

Cupric sulphate, monohydrate

Cupric sulphate, pentahydrate

Cupric chelateof 
aminoacidshydrate

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����
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أغنـام
مــاعز

الخيول

الـــزنــــك

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

250  الحيوانات
األخــــــرى

Zinc lactate, trihydrate

Zinc acetate, dihydrate

Zinc carbonate

Zinc chloride, monohydrate

Zinc oxide

Zinc sulphate, heptahydrate

Zinc sulphate, monohydrate

Zinc chelate of                             
aminoacidshydrate

500

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب
250

الــيــــود

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

50

Calcium iodate, hexahydrate

Calcium iodate, anhydrous

Sodium iodide

Potassium iodide

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب

أغنام

ماعز

 الحيوانات
األخرى

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����

5الخيول

10
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المنغنيز
 المصدر

 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

1000

Manganous carbonate

Manganous chloride, 
tetrahydrate

Manganous hydrogen 
phosphate, trihydrate

Manganous oxide

Manganic oxide

Manganous sulphate, 
tetrahydrate

Manganous sulphate, 
monohydrate

Manganese chelate of amino 
acids hydrate

Manganomanganic oxide150

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب

أغنام

ماعز

الخيول

 الحيوانات
األخرى

400

200

�ود���������� ا������د��
ا����ى وا����

الكوبالت

 المصدر
 األنواع أو
 الفــئــــــات
الحيوانية

 الحدود التشريعية القصوى "الحد
 األعلى"  ملجم/كجم من التغذية

الكاملة من كافة المصادر

10

Cobaltous acetate, tetrahydrate

Basic cobaltous carbonate, 
monohydrate

Cobaltous chloride, 
hexahydrate

Cobaltous sulphate, 
heptahydrate

Cobaltous sulphate, 
monohydrate

Cobaltous nitrate, hexahydrate

 عجول رضاعة
وتسمين

أبقار حالب

أغنام

ماعز

الخيول

 الحيوانات
األخرى




