"دستورالعمل خريد و واردات ) بسته بندي  ،حمل و نگهداري( تخم مرغ خوراكي"
ويرايش آبان ماه ١٤٠٠

 -١تخم مرغ وارداتي خريداري شده بايستي با رعايت موارد مندرج در  IHRبه شماره  IR-2018-W001توليد شده باشد.

 -٢واحد توليد و بسته بندي تخم مرغ خوراكي داخلي بايد داراي مجوز بهره برداري با تاريخ معتبر صادره از سوي سازمان دامپزشكي
كشور باشد.

 -٣خريد تخم مرغ خوراكي داخلي /وارداتي صرف ًا از گله هاي مرغ تخم گذار تجاري كه از نظر بهداشتي مورد تاييد سازمان دامپزشكي
كشور مي باشد انجام گيرد.

 -٤صدور گواهي بهداشتي براي هر گله مرغ تخم گذار در فارم توسط مسئول فني بهداشتي ) دامپزشك( فارم الزامي است.

-٥گواهي بهداشتي قرنطينه اي حمل تخم مرغ خوراكي از مراكز توليد و بسته بندي بايستي توسط مسئول فني بهداشتي ) دكتر دامپزشك(
فارم صادر و مورد تاييد سازمان دامپزشكي باشد.

تبصره : ١در خصوص تخم مرغ خوراكي وارداتي گواهي هاي بهداشتي صادره بايد مورد تاييد مراجع ذيصﻼح و دامپزشكي كشور مبداء
و نيز سازمان دامپزشكي كشور باشد .همچنين ارائه شناسنامه گله مرغ تخم گذار براي هر پارت الزاميست .

تبصره : ٢تخم مرغ داخلي ترجيحاً از مراكز بسته بندي تخم ماكيان داراي رتبه Aو كد  IRخريداري گردد كه عﻼوه بر دارا بودن

تمامي شرايط بهره برداري بسته بندي تخم ماكيان ،داراي تجهيزات مكانيزه براي كندلينگ ،سورت ،بسته بندي و تجهيزات تميز كردن
)اختياري( بوده و سامانه هاي بهداشتي  GMPو  HACCPرا با تاييد سازمان دامپزشكي كشور اجرا نمايد .

الف(ويژگيهاي تخم مرغ خوراكي :

 -٦پوسته تخم مرغ بسته به نژاد گله متغير مي باشد و ممكن است سفيد ،كرمي و يا قهو ه اي كم رنگ باشد.
تبصره :تخم مرغ هاي بسته بندي شده در داخل يك كارتن بايد از نظر رنگ يكنواخت باشند.

 -٧شكل ظاهري تخم مرغ بايد كامﻼً طبيعي و بيضوي بطوري كه يك سر آن باريك تر و سر ديگر آن پهن تر باشد.

 -٨تخم مرغ بايد داراي سطح پوسته خارجي محكم  ،پاكيزه )عاري از خون  ،فضوﻻت  ،پر و غيره( بدون ترك و شكستگي باشد.
 -٩سطح پوسته خارجي تخم مرغ بايد صاف و شفاف بوده و تمام قسمت هاي آن يكنواخت باشد.
 -١٠تخم مرغ بايد داراي اتاقك هوايي كوچك باشد.

تبصره :وجود اتاقك هوايي بزرگ عﻼمت از دست دادن رطوبت داخلي و نگهداري طوﻻني مدت است.

 -١١زرده تخم مرغ بايدكامﻼً گرد ،كروي و در مركز تخم مرغ قرار داشته باشد و همچنين سفيده داراي ظاهري ابري و غيرشفاف باشد.

 -١٢وزن هر عدد تخم مرغ بايستي بين  ٥٨-٦٥گرم باشد.

تبصره :اختﻼف مجاز وزن تخم مرغ ها در هر بسته/شانه±٥ ،گرم مي باشد.

 -١٣تخم مرغ بايد بدون لكه هاي خوني و يا گوشتي و يا حباب هاي هوا باشد.

 -١٤محتويات زرده و سفيده عاري از هرگونه بوي خارجي و گنديدگي يا عﻼئم فساد باشد).سفيده كامﻼً شفاف باشد(
 -١٥تخم مرغ هاي توليدي در فارم بايستي بﻼفاصله پس از توليد به سردخانه باﻻي صفر منتقل گردند.

ب(بسته بندي:

 -١٦تخم مرغ را مي توان با توجه به نياز خريداران و بازار در شانه هاي مخصوص  ٣٠عددي بسته بندي كرد و سپس شانه ها را متناسب با
ظرفيت كارتن ٦ ،شانه در يك رديف و يا  ١٢شانه در دو رديف در داخل كارتن قرار داد.

 -١٧شانه و كارتن هاي مورد استفاده بايستي سالم  ،تميز ،خشك ،عاري از هرگونه بو و آلودگي ،غير قابل نفوذ رطوبت ،يكبار مصرف
و داراي كد بهداشتي و مورد تاييد سازمان دامپزشكي كشور باشد و نيز ديواره هاي كارتن سوراخ دار و از استحكام كافي برخوردار باشد.

تبصره :در صورت ارائه گواهي توليد بهداشتي و استفاده از رنگ با قابليت مصرف در مواد غذايي ،استفاده از شانه هاي رنگي يا بسته

هاي مقوايي رنگي بﻼمانع مي باشد.
ج(نشانه گذاري:

-١٨نشانه گذاري بايد با خط خوانا و با مركب پاك نشدني بر روي كارتن هاي تخم مرغ داخلي به زبان فارسي و براي تخم مرغ وارداتي
به زبان انگليسي به شرح زير صورت پذيرد:

 -١-١٨نام كاﻻ

 -٢-١٨نام و نشاني واحد توليدي و يا عﻼمت تجاري توليدكننده
 -٣-١٨تاريخ توليد و بسته بندي كاﻻ
 -٤-١٨وزن خالص كارتن

 -٥-١٨تعداد تخم مرغ موجود در هر كارتن

 -٦-١٨تعداد شانه هاي حاوي تخم مرغ در هر كارتن
 -٧-١٨شرايط مناسب نگهداري كاﻻ
 -٨-١٨رنگ تخم مرغ

 -٩-١٨تاريخ انقضاء مصرف كاﻻ
 -١٠-١٨رتبه تخم مرغ)(A- B

 -١١-١٨درج كد رهگيري )شامل نام كشور محل توليد  ،نام فارم ،كد فارم ،تاريخ توليد( بر روي تخم مرغ الزاميست.
د(نمونه برداري:

 -١٩نمونه برداري بايد برابر استاندارد ملي ايران به شماره  ٢١٩انجام شود.
ه(شرايط حمل و نقل تخم مرغ خوراكي:

 -٢٠تخم مرغ ها بايستي توسط ماشين هاي سردخانه دار مجهز به سيستم خنك كننده مناسب و داراي برودت  ١٠±٢درجه سانتي گراد

حمل گردند.

تبصره :كليه خودروهايي كه مبادرت به حمل تخم ماكيان مي نمايند بايد مجهز به دستگاه ﺛبت دما)ترموگراف( مناسب و زنگ هشدار
دهنده براي اعﻼم دماي بيش از حد باشند.

 -٢١حمل و نقل تخم مرغ ها در فصول گرم و در مناطق گرمسيري در ساعات خنك شبانه روز انجام شود.
 -٢٢وسيله نقليه حامل تخم مرغ بايستي داراي مجوز بهداشتي از سازمان دامپزشكي باشد.

 -٢٣چيدمان كارتن هاي حاوي تخم مرغ در وسائل حمل ونقل بايد به نحوي باشد كه از آسيب ديدن و تكان هاي شديد تخم مرغ ها بر

اﺛر حركت كارتن ها و نيز از پاره شدن كيسه هوائي ،ترك خوردگي و شكستگي آنها جلوگيري شود.

 -٢٤قبل از بارگيري و پس از تخليه كاﻻ ،وسيله نقليه مورد استفاده بايستي شستشو و تميز گرديده و در صورت لزوم ضدعفوني گردد.

 -٢٥حتي اﻻمكان سكوي بارگيري و تخليه مسقف باشد تا از تابش نور مستقيم خورشيد جلوگيري شود همچنين از توقف طوﻻني مدت
آنها در فضاي بارانداز در زمان بارگيري و تخليه خودداري گردد.

و(شرايط نگهداري:

 -٢٦بسته بندي تخم ماكيان سالم و بهداشتي بايد در سالن مخصوص با دماي حداكثر ١٥درجه سانتيگراد سورت و در انواع گنجايه

هاي مجاز بسته بندي گردد و سپس در سردخانه باﻻي صفر تا زمان حمل و نقل و تحويل نگهداري شود.
 -٢٧سالن سردخانه قبل از ذخيره سازي بايستي كامﻼ تميز و با مواد شيميايي مجاز ضدعفوني شده باشد.

 -٢٨كارتن ها بر روي باكس پالت بايستي به صورت ﻻنه زنبوري چيدمان شود تا جريان هواي سرد در بين كارتن ها بطور كامل و مطلوب
برقرار گردد.

 -٢٩تخم مرغ نسبت به جذب بو حساس بوده و به آساني بوهاي اطراف را جذب مي كند لذا از ذخيره سازي و نگهداري تخم مرغ در

اطاق هايي كه مواد بودار مانند نفت ،كرئولين ،مواد شيميايي و مواد خوراكي همچون پيازو سير و ماهي و پرتقال و سيب و نظاير آن وجود
دارد ،خودداري گردد.

 -٣٠در محل نگهداري تخم مرغ بايد تهويه مناسب و گردش هواي سرد به طور كامل و مطلوب وجود داشته باشد.
 -٣١سالن هاي نگهداري بايستي مجهز به ترمومتر ﺛابت و رطوبت سنج باشد و به طور مستمر كنترل گردد.
ز(عمر ماندگاري :

 -٣٢عمر ماندگاري تخم مرغ خوراكي مطابق جدول زير مي باشد:

جدول (١عمر ماندگاري تخم مرغ خوراكي

نام فرآورده

تخم مرغ خوراكي

شرايط نگهداري
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 -٣٣ويژگي ميكروبي تخم مرغ خوراكي مطابق جدول زير مي باشد:

جدول (٢ويژگي ميكروبي تخم مرغ خوراكي
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 برنامه ملي ارتقاء كيفيت بهداشتي و تضمين سﻼمت تخم مرغ ) مقررات ملي دامپزشكي  IVO/20/98بهمن (١٣٩٨ -استاندارد شماره  ) ٢١٩تخم مرغ خوراكي(

 -استاندارد شماره  )٣٦٧٦آماده سازي و نگهداري تخم مرغ خوراكي  -آئين كار(

 دستورالعمل اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي فرآورده هاي خام دامي سازمان دامپزشكي كشور) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي( -نامه شماره  ٧٣٧٢٧/٤٢/٩٦مورخ  ٢٠/١٠/٩٦اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

اداره كل كنترل كيفي

