
 

 هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO) 

 
 

 نهائي مشروع
Final Draft of Standard FDS 

 
 
 
 

 TC 05-SC 02الفنية الخليجية رقم  إعداد اللجنة
 

Prepared by GSO TC 05-SC 01  

 
 

 
FDS 2020 GSO   

 

 

 

 

 معيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفيةال –البيان  بطاقة
Labeling - General standard for labeling feedstuff 

 

 

 

 

ICS: 65.120 
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 تقـديـم
 

 

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في  ضضيويت ا اهج ي   
الوطنية للمواصفات والمقاييس ف  دول الخليج العربية، ومن م ام ال يئة إضداد المواصيفات القياييية 

 بوايطة لجان فنية متخصصة.

 

(   ) رقيييييييييم اجتماضه ف  التقييس( ارية لشؤون )المجلس الفن  / اللجنة الو قررت/قرر
 الالئحية اضتماد تحديث م......./...../....... الموافق ،هي......./......./....... بتاريخ ضقد الذي
المعيار العام لبطاقة البيان ضلى ضبيوات الميواد  –بطاقة البيان  GSO 2487)  رقم الخليجية الفنية

 رقيم الخليجيية الفنيية اللجنة ضمل برنامج ضمن وإضدادها درايت ا تم الت عربية  باللغة ال العلفية(
TC05-SC1 "المدرجة" وال راضية الغذائية لمواصفات بطاقات اهغذية الفرضية الخليجية  الفنية اللجنة 

 .اليعودية العربية المملكة خطة ف 

 محل ا. وتحل  GSO 2487رقم  القيايية الخليجية ضلى أن تلغى المواصفة
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 المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية –بطاقة البيان 
 

 المجال ونطاق التطبيق  1

 بطاقة ضلى توفرها الواجب والبيانات بالمعلوماتالخليجية  القيايية المواصفة هذه تختص 
 قد ما إلى باإلضافة والميتورد ، ليًامح المنتجة اليائبة أو المعبأ  العلفية للمنتجات ةئالتعب
 تتعلق أخرى اشتراطات من نفيه للمنتجالخليجية  القيايية المواصفات ضليه تنص

وتتيح بطاقة التعبئة للمشتري تحديد المنتجات الت  تلب  ، اإليضاحية والبيانات بالبطاقات
 باليوق. المتوفر المنتجات  مع ناته ومقارنت ااحتياجات حيوا

 التكميلية:جع المرا 2

1.2 GSO ISO 1000 مضاضفاته بايتخدام الخاصة والتوصيات للوحدات الدول  " النظام             
 اهخرى. الوحدات ومختلف العشرية

2.2 GSO 2142     ."المتطلبات العامة لألغذية واهضالف المصنعة المحور  وراثيا " 

 التعاريف     3

 الجهة المختصة:       1.3 

 عبوات المواد العلفية.ل لموافقة واالشراف ضلى بطاقة البيانالريمية المخولة باة الج             

 :العبوة        2.3

 .التغليف مواد من وحدات أو أنواع ضد  من تتكون وقد العلف  في ا المنتج يعبأ ماد  أي 

 :اإلنتاج تاريخ        3.3

 .صفاته البيانات تحدد الذي الن ائ  شكل ا ىضل العلفية الماد  فيه تصبح الذي التاريخ 

 :التعبئة تاريخ        4.3

 .الن اية ف  في ا يتباع الت  المباشر  العبو  ف  العلفية الماد  فيه وضعت الذي التاريخ 

 :الحصاد تاريخ        5.3
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 .لألضالف الخام المحصول جن  تاريخ             

 :االنتهاء تاريخ        6.3

 التخ ين ظروف ضمن العلفية الماد  ايت الك صالحية ايةن  ضلى يدل الذي ريخالتا 
 .المحدد 

 :الطرود        7.3

 ف  واحد صنف ذات براميل أو معدنية صفائح أو شواالت أو كراتين أو صناديق 
 .اإلريالية

 :العلفية المنتجات        8.3

شبه  ممصنعة، أ ممخلوطة، أ مواد مماد  واحد ، أ كانأما يعد ُّ لتغذية الحيوانات، يواء             
ماد  تدخل ف  تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، يواء كانت  مخامًا، أ ممصنعة، أ

 -، تشمل: من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح ب ا، أو من اهحياء المائية

 يواًء الحيوانات غذيةت ف  تيتعمل أخرى ماد  مع خلط يدخل ا لم ماد  أي: الخام العلف 1.8.3
 .طبيع  معدن  أم حيوان  أم نبات  مصدر من كانت

 إضافات ضلى يحتوي لم أو احتوى يواء الخام العلف من مخلوط أي: المركب العلف 2.8.3
 .ضلفية

 أو تقنية، هغراض العلف إلى متعمد  بصور  تضاف الت  المكونات: العلفية اإلضافات 3.8.3
 هذه احتوت يواء للحيوان، اإلنتاجية الكفاية لتحيين أو الغذائية، قيمته  ل ياد أو مذاقه، لتحيين
 .ال أم غذائية قيمة ضلى المكونات

 اهحماض أو المعدنية اهمالح أو الفيتامينات من مخلوط(: بريمكس) اهضالف مخاليط 4.8.3
 أو نبات  أصل من ماد  ضلى يحمل أو الماء إلى يضاف غيرها، أو اهن يمات أو اهمينية
 .كفايت ا لتحيين اهضالف تصنيع ف  وييتخدم ب ا، مصرح حيوان 

 :السائب العلف        9.3

 .الواحد  الوحد  ف  ضبوات ف  معبأ  غير ضلفية خام ماد  
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 :التجهيز في المساعدة المادة        10.3

 تيتخدم لكنو ات ذا حد ف  غذائ  كعنصر تيتخدم ال( واهدوات اهج    بخالف) ماد  ةأي 
 تكنولوجية أغراض لتلبية ات مكونا أو العلفية المواد أو الخام المواد تج ي  ف  قصد ضن

 المنتج ف  مشتقات أو متبقيات ضن ا تتخلف وقد التج ي ، أو المعاملة ضمليات أثناء معينة
 تجنبه. يمكن ال بشكل الن ائ 

 الحيوانات:       11.3 

 اهحياء المائية. ب ا ويلحق - غير المنتجة له مالمنتجة للغذاء أ يواء -جميع الحيوانات              

  التداول:      12.3

 إلى ن اإلنتاج اهول  حتى وصول االمراحل الت  تمر ب ا اهضالف أو مكونات ا، م             
 الميتفيد، بما ف  ذلك ايتيرادها، وتصديرها، وتصنيع ا، وتحضيرها، ومعالجت ا،

ا، وتغليف ا، وتج ي ها، وتخ ين ا، ونقل ا، وحيا ت ا، وتو يع ا، وضرض ا، وتعبئت 
 وبيع ا.

 :البيانبطاقة       13.3

ام لف او ضبوته يواء كان مكتوبًا بيان أو رم  او ضالمة تجارية او صور  او وصف للع       
لحاوية ام غطاًء ام مريومًا او معلمًا ام ملصقًا ام محفورًا ام مضغوطًا ام مرفقًا  مطبوضا
 ام غالفًا.

 المنشأة:      14.3

 أي كيان نظام  تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كل ا.         

  لدفعة:ا       15.3

                    أو أكثر أو ج ء من تشغيله تم إنتاج ا ف  فتر   منية محدود ، وف  ضملية واحد   تشغيليه     
 تج الن ائ  له نفس الخواص ومعايير الجود  المحدد .ميتمر  تضمن أن يكون المن

 :التشغيلة      16.3

كمية محدد  من منتج ضلف  تم تصنيع ا )إنتاج ا( ف  فتر   منية محدد  ف  ضملية              
 واحد  أو يليلة متوالية من العمليات بحيث تكون متجانية. تصنيعية



 GSO FDS 2487:2020 المواصفة القياسية الخليجية
 

 

5 
 

  المنتجات المعدلة وراثيًا:       17.3
ف  تغذية الحيوان، الت  تيتخدم  -يواء نبات  أو حيوان   -اهحياء المعدلة وراثيًا             

واهضالف الت  تتكون من مواد كائنات معدلة وراثيًا، أو تحتوي ضلي ا، أو مكونات أنتجت 
 من أحياء معدلة وراثيًا.

 :)المصنعة(سائبة ال األعالف       18.3

 أو أكياس. ضبوات ف  معبأ  ية خامضلف ماد              

 العامة االشتراطات    4

 البيانات جميع ضلي ا مدون البيان بطاقة بدون للبيع عرض أي منتجات ضلفيةت أن يجو  ال 1.4
 .المواصفة هذه ف  الوارد  اإليضاحية

 اعالخد أو التضليل أو ال يف ضلى ينطويأي معلومات بشكل  البيانف  بطاقة  تدون الأن  2.4
 .اهحوال من حال بأي ات صفا بشأن خاطئ انطباع إلى يؤدي قد شكل بأي أو

 أو بعبارات ضلي ا توضع الت  البيان بطاقة ف  تعرض أو المعبأ  العلفية الماد  توصف ال 3.4
 توح  أو آخر منتج إلى مباشر، غير أو مباشر بشكل تشير أخرى طريقة ةأي أو صور،

 العلفية الماد  هذه أن يعتقد المشتري تجعل طريقة بأي أو ابين  الخلط إلى يؤدي مما به
 .اآلخر بالمنتج مرتبطة

 إخفاء بقصداهصلية  البيان بطاقة فوق ملصقة بيان بطاقة العلف  المنتج يحمل أن ال يجب 4.4
 .اهصلية البطاقة ضلى الوارد  المعلومات

تكون العبارات باللغتين  أنو واإلنجلي ية يجب أن تتوفر جميع المعلومات باللغتين العربية     5.4 
واللغة العربية باللغة اإلنجلي ية  تكونأن والتحليل يكتفى ب بايتثناء المكوناتمتطابقة 
 .اختيارية

 االصلية دون موافقة الج ة المختصة. البيانأن ال ييمح بتعديل أي بيانات ضلى بطاقة          6.4

مطابقة و المحور  العلفية للمواد البيان ببطاقة ةالخاص االشتراطات يجب ان تكون 7.4
  .2.2للمتطلبات الوارد  ف  البند 

أو أي ادضاءات  ضضويمنتج جود  أو بالحالل أو ضالمات الضند ايتخدام أي شعار خاص       8.4
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 االدضاء. يجب تقديم ما يثبت صحة هذا أخرى

 والتن يلضمليات التحميل  والميح اثناء بلة للن عاغير قوثابته  البيانيجب أن تكون بطاقة 9.4          
 .ةاالضتيادي

وال  البيانبتعديل أو تمديد أو تغيير تاريخ اإلنتاج واالنت اء الوارد  ف  بطاقة  ييمح ال10.4        
ال يكون هنالك أكثر  وأن، نت اءالملصقات إضافية بتاريخ اإلنتاج وتاريخ اييمح بوضع 

 النت اء ضلى العبو .من تاريخ لإلنتاج او ا

 

 اإليضاحية للبيانات اإللزامية االشتراطات 5
 أسم المنتج: 1.5 

ضن المنتجات اهخرى كما يجب مراضا   ات التميي  منتج منشأ يقصد به االيم الذي تختاره كل  
  شتراطات التالية ضند وضع ايم المنتج:اال

 دام وال يي م ف  تضليل المشتري.الغرض من االيتخ ومالئمًا بحيبأن يكون واضحًا 1.1.5 

   يحتوي أيم المنتج ضلى مكون ضلف  غير موجود ف  تركيبة المنتج مما يوح  ال أ      2.1.5
 بطريقة مباشر  أو غير مباشر  بان ا ماد  ضلفية أخرى ويي م ف  تضليل المشتري.

من مكون  أكثرتحتوي ضلى  وتركيبة المنتجيحتوي أيم المنتج ضلى مكون ضلف   أال3.1.5 
ضلف  مما يوح  بطريقة مباشر  أو غير مباشر  بان ا ماد  ضلفية أخرى ويي م ف  تضليل 

 المشتري.

يحتوي أيم المنتج ضلى كلمة بروتين للمنتجات الت  تحتوي ضلى بروتين غير  أال 4.1.5
 حقيق  أو ما ييمى بالبروتين النيتروجين  )يوريا(.

ضالف المركبة )الكاملة أو المرك  ( أيم المنتج ضلى نيبة مئوية ف  اهإذا احتوى 5.1.5 
ف  خالف ذلك  توضيحتم  إذا%( إال 18ضلف بياض  مثال:فيقصد ب ا نيبة البروتين فقط )

 .أيم المنتج

 مخاليط اإلضافات العلفية )البريمكس(إذا احتوى أيم المنتج ضلى نيبة مئوية ف  6.1.5 
 .ف  أيم المنتج خالف ذلك تم توضيح إذاإال مع العلف  البريمكس()خلط فيقصد ب ا نيبة 

بعدم التغيير بحجم الت ام المصنع ف  حال التكعيب الحبيبات أو حجم ذكر حجم يتم 7.1.5 
 الحبيبات والتكعيب.
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 نوع العلف: 2.5
 

لخام ، والت  تشمل اهضالف االمعتمد  بحيب التصنيفات البيانيجب ذكر نوع العلف ف  بطاقة 
 أو اإلضافات العلفية أو مخاليط اإلضافات العلفية )البريمكس( أو اهضالف المركبة.

 

 :المكونات3.5 

 -التالية: يجب مراضا  االشتراطات ، البيانضند كتابة المكونات العلفية ف  بطاقة 
 يجب ايتخدام المكونات العلفية المصرح ب ا.  1.3.5 

 ة للمنتج.يجب ذكر جميع المواد المكون2.3.5 

فيمكن االيتغناء ضن ايم ضالف المركبة ضلى مكون ضلف  خام اه احتوت إذا3.3.5 
المكون العلف  وايتبداله بالقيم الرئيي  للمواد الخام كما يشترط ذكر جميع المواد 

 تركيب المنتج.الميتخدمة بالتركيب ف  ميتند بيان 
  .يجب ان يوضح نوع الحيوانإذا احتوى المنتج ضلى بروتين من أصل حيوان   4.3.5

غير حقيق  )يوريا( يجب توضيح ذلك ف  المكونات إذا احتوى المنتج ضلى بروتين  5.3.5
غير حقيق  )اليوريا( للمجترات الت  لم بروتين وف  التحليل الكيميائ  ويحظر ايتخدام 

 . يكتمل تطور الكرش ب ا

 لفية ومخاليط اإلضافات العلفيةيجب ذكر المواد الحاملة ف  حالة االضافات الع 3.56.
 واهضالف المركبة. )البريمكس(

 الكيميائ : الخلط بين المكونات والتحليل  ميجب ضد7.3.5 

 . وأكييد المغني يومفويفور  المكونات صوديوم كلوريد )ملح( وداي كالييوم-1مثال 
 . ممليجرا 2500 مغنيييوم% 12 فويفات% 16% كالييوم 3التحليل صوديوم 

 
 :التحليل الكيميائي4.5 

ضند كتابة التحليل الكيميائ  ف  1.2مع ضدم االخالل بما نصت ضليه المواصفة الوارد  ف  البند رقم 
 -التالية: يجب مراضا  االشتراطات ، البيانبطاقة 
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  يجب أن يكون التحليل لكل كيلوجرام أو لكل لتر من المنتج 1.2إشار  إلى البند . 

  مكونات.لجميع اللكيميائ  ا تحليلال كتابةيجب 

  :يجب االلت ام بايتخدام الوحدات الموضحة ف  الجدول ادناه 

 Crude protein (minimum) (نيبة مئوية من الو ن )% البروتين الخام

نيبة البروتين من البروتين غير 
 الحقيق  )يوريا(

-Equivalent crude protein from non (نيبة مئوية من الو ن )%

protein nitrogen (NPN) 

 االحماض االمينية
نيبة يكروجرام / اجرام / مليجرام / م

 Amino Acids مئوية

 Crude fat (نيبة مئوية من الو ن )% الدهن الخام

 Crude fiber (نيبة مئوية من الو ن )% االلياف الخام

 Acid detergent fiber (نيبة مئوية من الو ن )% االلياف الذائبة ف  الحمض

 كالييوم
نيبة /  مايكروجرامجرام / مليجرام / 

 Calcium مئوية

 فيفور
نيبة /  ممايكروجراجرام / مليجرام / 

 Phosphorus مئوية

 صوديوم
نيبة /  ممايكروجراجرام / مليجرام / 

 Sodium مئوية

 مغنيييوم
نيبة يكروجرام / اجرام / مليجرام / م

 Magnesium مئوية
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 Energy كيلو كالوري الطاقة

%1المعادن اهخرى أقل من   

(10’000 PPM) 

 (PPM) ج ء من المليون

 (PPB)أو ج ء من المليار

Other required minerals less than 

1% 

(10’000 PPM) 

 Vitamin A & D وحد  دولية فيتامين أ ، د

 Other Vitamins مليجرام / مايكروجرام بقية الفيتامينات

 Enzymes إلن يموحد  فعالية ا االن يمات

 Microorganism وحد  مكونة للميتعمر  / كيلو جرام االحياء الدقيقة )الخمائر(

(الميتة االحياء الدقيقة )الخمائر  Microorganism (Dead Yeasts) يكروجراماجرام / مليجرام / م 

 
 :الغرض من االستخدام5.5 

 -التالية: يجب مراضا  االشتراطات ، بيانالضند كتابة الغرض من االيتخدام ف  بطاقة            
 إلى تضليل المشتري.  تؤديوالت  قد تيويقية العبارات ال المبالغة ف  يجب ضدم1.5.5 

 . االيتخدام إلى حقائق ضلمية مثبتةيجب ان ييتند الغرض من 2.5.5 

 الموج ة لمصانع اهضالف.كتابة الغرض من االيتخدام للمنتجات  يل مال 3.5.5 
الت  توح  بمعنى غير تغذوي )ضالج ( مثل:  يجب ضدم ايتخدام العبارات التالية 4.5.5
 يعالج( -يمنع  -)يشف  

 
 االستخدام:طريقة 6.5 

 -التالية: يجب مراضا  االشتراطات ، البيانضند كتابة طريقة االيتخدام ف  بطاقة           
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 ى تضليل الميتخدم. يجب أن تكون طريقة االيتخدام واضحة وال تؤدي إل1.6.5  

  يجب تقديم ا للحيوان الميت دف مع ذكر كمية جب ان توضح الكميات التي2.6.5  

 العلف أو الماء المراد الخلط به.

مكيال( لإلضافات العلفية أو مخاليط اإلضافات  –إضافة مقياس )معيار يجب  3.6.5

والموج ة لحيوانات التربية العلفية المراد ايتخدام ا ف  الحقل أو الم رضة وما ف  حكم ا 

 الماض ( ولذلك ب دف ضمان ايتخدام المنتج بطريقة صحيحة. –التقليدية )الضأن 

 :الحيوان المستهدف7.5 

)مثال: دجاج الحم الذي ييت دفه المنتج ومرحلته اإلنتاجية تحديد نوع الحيوان يجب 
 (.بادئ

 
 :التخزين8.5 

الرطوبة( والطريقة المالئمة نيبة حرار  رقمًا والظروف البيئية المثلى )درجة الذكر يجب 
 لتخ ين المنتج.

 

 :التحذيرات واالحتياطات9.5 

 والت  يجب البيانالتحذيرات الت  يتوجب ضلى المصنع ذكرها ف  بطاقة يجب ذكر 
يمنع  - الصغير  للعجولال يقدم  ذلك:مراضات ا ضند ايتعمال المنتج إن وجدت مثال 

 . والخيول لإلبل تقديمه
 

 :معلومات المنشأة10.5 

 ضلى االت : البيانيجب أن تحتوي بطاقة            
 أيم الشركة المنتجة. 1.10.5 

 أيم وضنوان المصنع. 2.10.5 
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 بلد اإلنتاج للمنتج. 3.10.5 

 .البريد اإللكترون ( –ويائل التواصل مع المنشأ  )هاتف  4.10.5
 

 اسم المنشأة المستوردة: 11.5

  -ضلى البيانات التالية:  البيانيجب أن تحتوي بطاقة  المنتج ميتوردف  حال أن 
 (. أو مصنع الميتورد  )مؤيية أو شركة وضنوان المنشأ أيم 1.11.5 

 . (البريد اإللكترون  –)هاتف ويائل التواصل مع المنشأ  الميتورد  2.11.5 

 

 تاريخ اإلنتاج:12.5 

 .البيانبطاقة ضلى أو اإلنتاج تاريخ التعبئة يجب وضع 

 
 تاريخ االنتهاء: 13.5

 .البياناالنت اء ضلى بطاقة تاريخ وضع يجب 
 

 :ةرقم التشغيل14.5 

 .البيانضلى بطاقة  يجب وضع رقم التشغيلة

 
 :الوزن الصافي 15.5

المنتجات  وف  حالة اللترجرام أو  بالكيلو البيانيجب وضع الو ن الصاف  ضلى بطاقة 
 . و المتر المكعببالطن المتري أ اليائبة

 
 :العبارة التوضيحية16.5 

 -: البيانيجب وضع احدى العبارتين التاليتين ضلى بطاقة 
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قصد ب ا المنتجات الت  تيتخدم ف  تغذية الحيوان بشكل ي: لاليت الك الحيوان    1.16.5 

بشكل ف  الحقل أو الم رضة والت  يتم اضافت ا ف  الماء أو العلف، أو العلف المقدم مباشر 

 مباشر ف  تغذية الحيوان.

الت  يتم ايتعمال ا ف   يقصد ب ا المنتجات: ضالفصانع اهييتخدم ف  م 2.16.5

 ضالف فقط. مصانع اه

 )المصنعة(: للشحنات السائبة البيانبطاقة  17.5

 : ()المصنعةيائبة للمنتجات اليجب ان ترفق المعلومات التالية مع كل شحنة 
 ج.أيم المنت 1.17.5
 .والحيوان الميت دف المنتج تصنيف 2.17.5
 .التحليل الكيميائ  للمنتجالمكونات و 3.17.5
 الغرض من االيتخدام. 4.17.5
 طريقة االيتخدام. 5.17.5
 شروط التخ ين )درجة الحرار  والضوء والرطوبة. 6.17.5
 ايم الشركة المنتج وضنوان ا. 7.17.5
 أرقام التواصل )للمنتجات الميتورد (.ايم الشركة الميتورد  وضنوان ا و 8.17.5
 بلد اإلنتاج. 9.17.5

 / اإلنتاج. الحصادتاريخ  10.17.5
 تاريخ االنت اء. 11.17.5
 الصاف .الو ن  13.17.5
 )للمنتج المحل (. أيم البائع وضنوانه وأرقام التواصل 14.17.5
 )للمنتج المحل (. أيم المشتري وضنوانه وأرقام التواصل15.17.5 
 .رقم التشغيلة أو الدفعة 16.17.5

 

 لشحنات السائبة )الغير مصنعة(:بطاقة البيان ل  18.5 

 

 -: السائبة( يوضح املعلومات التي يجب ان ترفق مع كل شحنة للمنتجات 1جدول رقم )
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 المطلوب
 نوع العلف

 مستورد محلي

 √ √ اسم المنتج )اسم العلف(

 √ √ نوع العلف

 √ √ االنتاجبلد 

 √ √ )االنتاج( الحصادخ تاري

 × √ رقم السجل الزراعي

 √ × اسم الشركة المستوردة
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 المراجع

 ضنوان المواصفة( )كتابة .1762/2007م ق أردنية 

 The Association of American Feed Control Officials (AAFCO)  

 الهيئة -بطاقة التعبئة المملكة العربية السعودية  الدليل اإلرشادي للتعليمات اإللزامية الواجب توفرها في 
 العامة للغذاء والدواء.

  Labelling principles in Feed Marketing Regulation EU 767/2009  
-https://eur

opa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDFlex.eur 

  ardsFeed Registration Procedures and Labelling StandCanadian 
-feeds/regulatory-health/livestock-https://www.inspection.gc.ca/animal

40/13293415203374/eng/13293414113-1/chapter-guidance/rg

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF
https://www.inspection.gc.ca/animal-health/livestock-feeds/regulatory-guidance/rg-1/eng/1329109265932/1329109385432
https://www.inspection.gc.ca/animal-health/livestock-feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-4/eng/1329341411340/1329341520337
https://www.inspection.gc.ca/animal-health/livestock-feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-4/eng/1329341411340/1329341520337

