


 

 

 

 。شركة تشیھونغ بلویانغ للتكنولوجیا البیولوجیة المحدودة ھي مورد محترف عالمي للمضافات الغذائیة

نحن نأخذ . یلتزم فریق تشیھونغ بالبحث والتطویر والتصنیع والخدمات الفنیة والحلول المتكاملة لمطھرات األغذیة لمنتجات صحة اإلنسان
كفلسفة عملنا، وااللتزام بأفكار التطویر للنزاھة واالحتراف والفوز، لخلق نمو طویل " توفیر منتجات صحیة للبشریة وتزوید العمالء بنمو القیمة"

.األجل وأكثر قیمة للعمالء  

على مدار العشرین عاًما الماضیة منذ إنشائھا، استمرت تشیھونغ البیولوجیة في االستكشاف في مجال خدمتنا بروح الحرفیین، وذلك لتزوید 
تغطي حلول . عمالئنا بمواد حفظ الغذاء طبیعیة عالیة الجودة مثل ناتامیسین ونیسین وإیثیل لورویل أرجینین وبیتا بولیزین ومنتجات أخرى

یب المنتجات مقاومة التآكل والحفاظ على الجبن والمعجنات ومنتجات اللحوم ومنتجات الصلصة والنبیذ المخمر وعصیر الفواكھ والخضروات والحل
.ومنتجات األلبان واألطعمة المعلبة وما إلى ذلك  

 تقوم تشیھونغ البیولوجیة بتجنید المواھب من جمیع أنحاء العالم، وتستوعب باستمرار المواھب المتمیزة في المجاالت ذات الصلة لالنضمام
لدینا خبرة غنیة في إدارة اإلنتاج، ونظام صارم لضمان الجودة وفریق بحث وتطویر قوي، یجمع بین المواھب البارزة في . إلى فریق الشركة

، وھندسة ئیةالتكنولوجیا الوراثیة، والتكنولوجیا المیكروبیة، وھندسة الخالیا، وھندسة التخمیر، وتكنولوجیا المفاعالت الحیویة، والھندسة الكیمیا
.األغذیة، وما إلى ذلك  

یتم تنفیذ مراقبة ". االبتكار لتغییر المستقبل"لقد التزمنا منذ فترة طویلة بتحویل نتائج البحوث إلى تطبیقات إنتاجیة بروح الشركة المتمثلة في 
حصلت الشركة على شھادات . لضمان الجودة العالیة واستقرار جودة المنتج GMPالجودة للعملیة الكاملة إلنتاج المنتج بمفھوم إدارة الجودة 
ISO9001  وHACCP  وGMP  وECOCERT  وغیرھا من شھادات نظام إدارة الجودة، كما حصلت على شھاداتKOSHER ( ) الیھودیة

).حالل(وشھادة الحالل   

تضمن تشیھونغ البیولوجیة سالمة وجودة الطعام من خالل منتجات عالیة الجودة وخدمات فنیة احترافیة، وھي مكرسة لصحة اإلنسان وتبذل 
!قصارى جھدھا  



ناتامیسین: اسم المنتج  
: االسم اإلنجلیزي Natamycin ،Pimaricin 

CAS: 7681-93-8 
INS: 235 

665.73: الوزن الجزیئي  
: الصیغة الجزیئیة C33H47NO13 

 

 مقدمة عن المنتج
ناتامیسین ھو عامل مضاد للفطریات ینتج عن تخمر ستربتومیسیس ناتالنسیس، والذي یمكن أن 

السموم (یمنع بشكل فعال نمو العفن والخمائر والفطریات األخرى، ویقلل من إنتاج السموم الفطریة 
رسمیًا على ناتامیسین  (FDA) ، وافقت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة1982في یونیو ). الفطریة

GRAS كمنتج ، وافقت وزارة 1997في مارس . ، والذي یمكن استخدامھ كمواد حافظة لألغذیة
حتى اآلن، تمت موافقة أكثر من . الصحة الصینیة رسمیًا على مادة ناتامیسین كمادة حافظة لألغذیة

.دولة لتطبیقات الغذاء 60  
ال یمكن أن یؤدي استخدام ناتامیسین في حفظ الطعام إلى حل مشكلة تلف الطعام فحسب، بل یقلل 

یحتوي ناتامیسین على سموم منخفضة . أیًضا من إنتاج السموم الفطریة وتجنب تسمم صحة اإلنسان
لخالیا الثدییات وھو معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة لعالج األمراض التي تسببھا 
.الفطریات  
یمكن استخدام ناتامیسین في الجبن ومنتجات اللحوم وتتبیل السلطة والنبیذ المخمر وعصیر الفاكھة 

إطالة العمر االفتراضي لألغذیة؛ تلبیة : التطبیق في الغذاء لھ العدید من المزایا. المھروس، إلخ
متطلبات المستھلكین من األطعمة الطبیعیة؛ عدم تغییر نكھة الطعام؛ وقت طویل مضاد للبكتیریا؛ 

.جرعة منخفضة، كفاءة عالیة وما إلى ذلك  
 

 اسم الغذاء  رق تصنیف الغذاء 
أقصى 
استخدام 

)كجم/ جم (  
 40mg/kg الجبن غیر الناضج 01.6.1

 40mg/kg الجبن الناضج 01.6.2

 40mg/kg الجبن المطبوخ 01.6.4

 40mg/kg نظائر الجبن 01.6.5

 40mg/kg جبن بروتین مصل اللبن 01.6.6

08.2.1.2 
بما في (اللحوم المعالجة والدواجن ومنتجات الطرائد المعالجة 

والمجففة وغیر المعالجة بالحرارة في قطع أو ) ذلك المملحة
 قطع كاملة

6mg/kg 

بما في ذلك (اللحوم والدواجن ومنتجات الطرائد المعالجة  08.3.1.2
والمجففة والمعالجة غیر المعالجة بالحرارة) المملحة  20mg/kg 

 USP95ناتابرو  (USP42 ،FCCⅦ)ناتامیسین 

Luoyang Chihon Biotechnology Co., Ltd. 

 www.chihonbio.com :الموقع االلكتروني

المنطقة الصناعیة الغربیة بلویانغ -المنطقة الصناعیة -شارع تشینغ لینغ الشمالي ١١رقم : العنوان  



 

 معاییر الجودة

  المعاییر المشروع 

أبیض حلیبي إلى مسحوق بلوري   الشكل الخارجي
  أصفر

 یتوافق مع المتطلبات ھویة

 الذوبان

غیر قابل للذوبان في الماء بشكل 
طبیعي ؛قابل للذوبان بشكل طفیف 
في المیثانول ؛قابل للذوبان في 
حامض الخلیك وفي ثنائي میثیل 
.فورمامید  

 αm (20 ℃ ،D) / [(o) .dm2.kg-1  +250°～+295° دوران بصري محدد

محسوب على أنھ ال مائي(المحتوى  )  ≥95.0% 

٪ ماء معلق1(الرقم الھیدروجیني  )  5.5～7.5 

 %8.0≥  المیاه

 %0.5≥  بقایا على االشتعال

على أساس الرصاص الكلي(المعادن الثقیلة  )  ≤10mg/Kg 

 3mg/Kg≥  (As) الزرنیخ

 2mg/Kg≥  (Pb) الرصاص

 1mg/Kg≥  (Hg) الزئبق

100 حجم الجسیمات میكرومتر 10٪ أقل من   

 100cfu/g≥  العدد اإلجمالي للبكتیریا

 40MPN/100g≥  اإلشریكیة القولونیة

جرام 25غیر قابل لالكتشاف في   اللیستیریا   

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10زجاجة، / جم  500 زجاجة األلومنیوم ، / جرام 1000   
كرتونة/ كجم 10  

كرتونة/ كجم 10كیس، / جرام 1000  برمیل/ كجم  25    
 

 التخزین
 

NATAMYCIN(USP42、FCCⅦ ）     NATAPRO USP95  
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٪ الكتوزیل ناتامیسین50: سم المنتج  
: االسم اإلنجلیزي Natamycin  في الالكتوز50على األقل ٪  
: رمز المنتج NataPro L50 

CAS: 7681-93-8   ،63-42-3  
INS: 235   ،966  

 

 مقدمة عن المنتج
 

الكتوزیل ناتامیسین عبارة عن مستحضر ناتامیسین یتم تحضیره عن طریق خلط ناتامیسین  50%
والكتوز غذائي، ومناسب بشكل خاص للجبن المفتت والجبن المستدیر والحبار المبشور واألطعمة 

عند االستخدام، یمكن تحویل ناتامیسین إلى معلق، ثم غمسھ أو رشھ على الجبن، أو یمكن . األخرى
ھذا الطالء ال یجعل الجبن یبدو أكثر إشراقًا فحسب، بل . إضافة ناتامیسین إلى الكریمة للجبن كطالء

ناتامیسین فعال للغایة عند وضعھ على الجبن، فھو ال . یمنع أیًضا الجبن من التجفیف ویقلل من وزنھ
ال یؤثر ناتامیسین على نمو . یقتل جراثیم العفن والخیوط فحسب، بل یمنع أیًضا إنتاج السموم الفطریة

البكتیریا الالزمة لنضوج الجبن، لذلك لن یعیق تخمیر سالالت الجبن أثناء االستخدام، وھي میزة 
من خالل المعرفة المتعمقة بإنتاج الجبن، یمكن لخبراء الجبن لدینا مساعدة المنتجین على . كبیرة جدًا

.إیجاد حلول أكثر منطقیة الحتیاجاتھم الخاصة  
 

  معاییر الجودة
 

 

 

 L50 الكتوزیل ناتامیسین ناتابرو 50%

  معاییر الجودة  عناصر االختبار
  مسحوق أبیض حلیبي  سمات المظھر
 %50.0≤  المحتوى
 %8.0≥  خسارة على تجفیف

ماء معلق% 1(الرقم الھیدروجیني  )  5.0～7.5 
 %0.5≥  بقایا على االشتعال

على أساس الرصاص (المعادن الثقیلة 
 10mg/Kg≥  (الكلي

  2mg/Kg≥  (Pb) الرصاص
  2mg/Kg≥  (As) الزرنیخ
  1mg/Kg≥  (Hg) الزئبق
  100cfu/g≥  العدد اإلجمالي للبكتیریا
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اإلشریكیة القولونیة   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   السالمونیال   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اللیستیریا   
 %42.0≥  الالكتوز

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10زجاجة، / جم  500 كرتونة/ كجم 10زجاجة األلومنیوم ، / جرام 1000    
كرتونة/ كجم 10كیس، / جرام 1000  برمیل/ كجم  25    
 

 التخزین
 

.یحفظ في مكان بارد وجاف، غیر ممزوج بمواد سامة  

Luoyang Chihon Biotechnology Co., Ltd. 

 www.chihonbio.com :الموقع االلكتروني

المنطقة الصناعیة الغربیة بلویانغ -المنطقة الصناعیة -شارع تشینغ لینغ الشمالي ١١رقم : العنوان  



جیناتامایسین كلورید الصودیوم% 50: اسم المنتج  
ملح على األقل% 50ناتامیسین : االسم اإلنجلیزي  

: رمز المنتج NataPro S50 
CAS: 7681-93-8   ،7647-14-5  
INS: 235 
 

 مقدمة عن المنتج
كلورید الصودیوم الجنتامیسین عبارة عن مستحضر ناتامیسین یتم تحضیره عن طریق خلط  50٪

ناتامیسین وكلورید الصودیوم المخصص لالستخدامات الغذائیة، وھو مناسب بشكل خاص للجبن 
سطح النقانق الجافة عرضة لنمو العفن، وخاصة . المخلل واللحوم المقلیة والنقانق واألطعمة األخرى

قد یحدث نمو العفن . النقانق غیر المدخنة تحت الظروف البیئیة الدافئة والرطبة ھي األكثر تضررا
ألیاف البروتین، السلیلوز وأغلفة النسیج من (یمكن معالجة األغلفة . أثناء اإلنتاج والتخزین والنقل

دقیقة أو حوالي  60-20جزء في الملیون لمدة  1000-500باستخدام معلق ناتامیسین ) صنع اإلنسان
عادة ما یتم غمر . یمكن أیًضا استخدام ناتامیسین عن طریق النقع أو التلطیخ). أغلفة طبیعیة(ساعتین 

جزء في الملیون أو رشھا بمعلق ناتامیسین  1000-500النقانق المحضرة حدیثًا في معلق ناتامیسین 
-1000(أثناء عملیة النضج وفي بدایة التخزین، یتم رش معلق ناتامیسین . جزء في الملیون 2000
یمنع ناتامیسین نمو القوالب أثناء نضوج المنتج . على منتج اللحوم المعالجة) جزء في الملیون 5000

.ووقت تخزینھ دون التأثیر على جودة المنتج  
 

 معاییر الجودة
 

 

 

 

 S50 كلورید الصودیوم جیناتامیسین ناتابرو 50%

  معاییر الجودة  عناصر االختبار
  مسحوق أبیض حلیبي  سمات المظھر
 %50.0≤  المحتوى
 %8.0≥  خسارة على تجفیف

ماء معلق% 1(الرقم الھیدروجیني  )  5.0～7.5 
 %0.5≥  بقایا على االشتعال

على أساس الرصاص (المعادن الثقیلة 
 10mg/Kg≥  (الكلي

  2mg/Kg≥  (Pb) الرصاص
  2mg/Kg≥  (As) الزرنیخ
  1mg/Kg≥  (Hg) الزئبق
  100cfu/g≥  العدد اإلجمالي للبكتیریا
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اإلشریكیة القولونیة   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   السالمونیال   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اللیستیریا   
 %42.0≥   كلورید الصودیوم

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10زجاجة، / جم  500 كرتونة/ كجم 10زجاجة األلومنیوم ، / جرام 1000    
كرتونة/ كجم 10كیس، / جرام 1000  برمیل/ كجم  25    
 

 التخزین
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تعلیق غرواني فائق الدقة ناتامیسین: اسم المنتج  
: االسم اإلنجلیزي Natamycin  معلق% 4بحد أدنى  
: رمز المنتج NataPro SPS4.0 

CAS: 7681-93-8   ،11078-31-2  ،9004-32-4  ،6381-77-7  
INS: 235   ،425  ،455  ،315  
 

 مقدمة عن المنتج
كمواد حافظة طبیعیة لألغذیة، تم استخدام ناتامیسین على نطاق واسع في الجبن ومنتجات اللحوم 

واألطعمة األخرى بسبب آلیتھ الفریدة المضادة للبكتیریا، فإنھ یمكن أن یمنع نمو الخمائر والقوالب 
ناتامیسین لھ قابلیة منخفضة للذوبان في العدید من المذیبات، وقابلیة . المختلفة بمعدل استخدام منخفض

یرتبط التأثیر المضاد للبكتیریا للناتامایسین بشكل . الذوبان المنخفضة تجعل من الصعب استخدامھ
كبیر بحجم الجسیمات، ویمكن أن یوفر حجم الجسیمات األصغر مساحة سطح محددة أكبر ویغطي 

تقنیة المسحوق الدقیق الخاصة لتقلیل حجم  NATAPRO SPS4 یستخدم. سطح الطعام بشكل أفضل
یمكن تطبیق . میكرون، مما یحسن بشكل كبیر من تأثیره المضاد للبكتیریا 5ناتامیسین إلى أقل من 

الصیغة ذات حقوق الملكیة الفكریة المستقلة بسھولة على سطح الطعام، ویمكن أن تقلل من نشاط 
 NataPro SPS4.0 تمت صیاغة. ناتامیسین بسبب األكسدة واألشعة فوق البنفسجیة وتأثیرات أخرى

جزء في الملیون ولھ التصاق جید بسطح األطعمة عالیة الدھون، ومناسب  5000-1000في معلق 
.بشكل خاص للمعالجة السطحیة للجبن والسجق  

 

 معاییر الجودة
 

 

 

 

 NATAPRO معلق ناتامیسین الغرواني الرقیق جًدا

  معاییر الجودة عناصر االختبار 
  حلیبي أبیض لزج معلق  سمات المظھر
 %4.0≤  المحتوى

ماء معلق% 1(الرقم الھیدروجیني  )  5.5～7.5 
 %0.5≥  بقایا على االشتعال

على أساس الرصاص (المعادن الثقیلة 
  10mg/Kg≥  (الكلي

  2mg/Kg≥  (Pb) الرصاص
  2mg/Kg≥  (As) الزرنیخ
  1mg/Kg≥  (Hg) الزئبق
  100cfu/g≥  العدد اإلجمالي للبكتیریا
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   إلشریكیة القولونیة   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   السالمونیال   
مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اللیستیریا   

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10زجاجة، / جم  500   1000 / كجم 10زجاجة األلومنیوم ، / جرام 
 كرتونة
كرتونة/ كجم 10كیس، / جرام 1000    برمیل/ كجم  25  
 

 التخزین
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نیسین: اسم المنتج  
نیسین: االسم االنجلیزي  

CAS: 1414-45-5 
INS: 234 

3330.31: الوزن الجزیئي  
:الصیغة الجزیئیة  C141H228O38N41S7 (Nisin Z) 

 

 مقدمة عن المنتج
 .L) نیسین ھو مادة مضادة للجراثیم متعددة الببتید مستخرجة من منتج التخمیر من المكورات اللبنیة

lactis).  یمكن أن یثبط نیسین معظم البكتیریا موجبة الجرام، وخاصة البكتیریا المنتجة لألبواغ
إیجابیة الجرام مثل العصویة الرقیقة وعصیة ستیارثیرموفیلوس والمطثیة وما إلى ذلك ، ولھا تأثیر 

لذلك ، فإن نیسین مناسب بشكل خاص لألطعمة المعالجة بالحرارة، مثل اللحوم المعلبة . مثبط قوي
تم استخدام المستحضرات . المختلفة للحوم والفطریات المعلبة والحساء المبستر وغیرھا من المنتجات

المركبة مثل النیسین وكلورید الصودیوم على نطاق واسع في صناعة األغذیة، والتي یمكن أن تقلل 
من درجة حرارة تعقیم الطعام، وتقصیر وقت تعقیم الطعام، وتحسین جودة الطعام، وتقلیل تلف التغذیة 
.الغذائیة، وإطالة وقت حفظ الطعام  

 

  معاییر االستخدام
 

 

 

 

 

 

 C1000 نیسین نیسینبرو

  اسم الغذاء  قم تصنیف الغذاء
أقصى 

/ جم (استخدام 
  (كجم

باستثناء األصناف المدرجة في (الحلیب ومنتجات األلبان  01.0
01.01.01  ،01.01.02  ،13.0 )  

0.5 

 0.2  الفطریات والطحالب الصالحة لألكل 04.03.02.04
 0.2  الحبوب المعلبة 06.04.02.01

منتجات الحبوب (منتجات الحبوب المتنوعة األخرى  06.04.02.02
  (المتنوعة فقط

0.25 

منتجات المعكرونة الرطبة (منتجات معكرونة األرز الفوریة  06.07
  (الفوریة فقط

0.25 

منتجات األرز المعلبة (منتجات األرز المعكرونة الفوریة  06.07
  (فقط

0.25 

 0.5  منتجات اللحوم مسبقة الصنع 08.02
 0.5  منتجات اللحوم المطبوخة 08.03

یمكن تناولھا مباشرة(المنتجات المائیة المطبوخة  09.04 )  0.5 

تغییر خصائصھ الفیزیائیة(منتجات البیض  10.03 )  0.25 

 0.15  خل 12.03
 0.2  صلصة الصویا 12.04
 0.2  منتجات الصلصة 12.05
 0.2  توابل مركبة 12.10

14.01باستثناء میاه الشرب المعبأة (المشروبات  14.0 )  0.2 

 0.5  خضروات مخللة  04.02.02.03

 0.5  الفطریات والطحالب الصالحة لألكل 04.02.02

 0.3  خبز 7.01

Luoyang Chihon Biotechnology Co., Ltd. 

 www.chihonbio.com :الموقع االلكتروني

المنطقة الصناعیة الغربیة بلویانغ -المنطقة الصناعیة -شارع تشینغ لینغ الشمالي ١١رقم : العنوان  



  

 معاییر الجودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعاییر  المشروع

  الشكل الخارجي
أبیض حلیبي إلى مسحوق بني 

  فاتح

 IU/mg 900≤  المحتوى

 %3.0≥  خسارة التجفیف

 1mg/Kg≥  الرصاص

على أساس (المعادن الثقیلة 
  (الرصاص الكلي

≤10mg/Kg 

  1mg/Kg≥  (Hg) الزئبق

  1mg/Kg≥  (As) الزرنیخ

 %50≤  كلورید الصودیوم

 10cfu/g≥  إجمالي عدد المستعمرات

مل 25غیر قابل لالكتشاف في   اإلشریكیة القولونیة   

مل 25غیر قابل لالكتشاف في   السالمونیال   

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10زجاجة، / جم  500   1000 / كجم 10زجاجة األلومنیوم ، / جرام 
 كرتونة
كرتونة/ كجم 10كیس، / جرام 1000    برمیل/ كجم  25  
 

 التخزین
 

 C1000 نیسین نیسینبرو
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:االسم الصیني  Lauroyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 
:االسم المستعار الصیني  Lauroyl arginine ethyl ester hydrochloride 
: االسم االنكلیزي Lauroyl Arginine Ethyl Ester HCL 
:االسم المستعار باللغة اإلنجلیزیة  N-lauroyl-L-Arginate ethyl ester 

monohydrochloride ، 
INS: 243 
CAS: 60372-77-2 

421.02: الوزن الجزیئي  
: الصیغة الجزیئیة C20H41N4O3Cl 

 

 مقدمة عن المنتج
Lauroyl-L-arginine ethyl ester  عبارة عن مادة حافظة لألغذیة یتم تصنیعھا من منتجات

لھ قدرة مثبطة ممتازة على الفطریات والبكتیریا، . طبیعیة مثل حمض اللوریك واالرجینین واإلیثانول
معتمد كمواد حافظة لألغذیة في الوالیات المتحدة واالتحاد . ولھ تأثیر قتل سریع على الفیروسات

تمت . األوروبي، ویمكن استخدامھ في منتجات اللحوم، واألطعمة الحارة، والخضروات المخللة، إلخ
الموافقة علیھا من قبل وزارة الصحة الصینیة كمادة خام لمستحضرات التجمیل، كمادة خافضة للتوتر 
السطحي الكاتیوني، نظًرا لتأثیرھا الخاص المضاد للبكتیریا، فھي تلعب تأثیًرا مضادًا للبكتیریا في 
.نظام المنتج  

 
 تجربة السالمة

أكدت سلسلة من اختبارات السالمة التي أجرتھا شركة ھنتنغتون لعلوم الحیاة في إسبانیا سالمة 
تشمل االختبارات التمثیل الغذائي والسمیة الجینیة والسمیة الحادة والسمیة : إیثیل لوریل أرجینین

السمیة ، السمیة : متوسطة المدى وطویلة األجل الرویل أرجینین إیثیل استر في الحیوانات و البشر
أثبتت التجارب أن المادة ھي مادة غیر سامة ، تمت الموافقة علیھا كمضافات . اإلنجابیة ، سمیة النمو

غذائیة من قبل الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي وأسترالیا ونیوزیلندا وكندا ، ووافقت علیھا إدارة 
وقد تم نشر نتائج ھذه الدراسات في المجلة العلمیة المعروفة  .GRAS الغذاء والدواء األمریكیة كمادة

".السمیة الكیمیائیة الغذائیة"  

 معاییر الجودة

 HCL LAEPRO C95 إیثیل لوریل أرجینین

  المعاییر  المشروع

  مسحوق أبیض لجزیئات دقیقة  الشكل الخارجي

 %95.0≤  لمحتوى

1محلول (الرقم الھیدروجیني  %)  3.0～5.0 

محلول مائي (وضوح المحلول 
1%)  

واضح وشفاف، ال توجد مادة غیر قابلة 
  للذوبان

 %5≥  حمض اللوریك

 %2≥  رماد

 %2≥  خسارة التجفیف

على أساس (المعادن الثقیلة 
  (الرصاص الكلي

≤10ppm 

 1ppm≥  التقدم

 3ppm≥  الزرنیخ

 1ppm≥  الزئبق

Luoyang Chihon Biotechnology Co., Ltd. 

 www.chihonbio.com :الموقع االلكتروني

المنطقة الصناعیة الغربیة بلویانغ -المنطقة الصناعیة -شارع تشینغ لینغ الشمالي ١١رقم : العنوان  



Lauroyl arginate ethyl ester      LAEPRO C95 

 (MIC) ورقة بیانات الحد األدنى من المیكروبات للتركیز المثبط

أدنى تركیز مثبط ضد بكتیریا. 1: الجدول  G +                 MIC(PPM) 

 DSWZ 14558 8  حمض دھني دوري محب للحرارة

 ATCC 11778 32  العصویة الرقیقة العصویة

 ATCC 6633 16  كلوستریدیوم البوتولینوم

 ATCC 19397 64  اللیستریة المستوحدة

 ATCC B4/97  8  قائمة تكاثر الخالیا وحیدة النواة

 ATCC 15313 32  حبات الغشاء المعوي

 ATCC 19225 32  المكورات العنقودیة الذھبیة

 ATCC 6538 8  حمض دھني دوري محب للحرارة

الحد األدنى للتركیز المثبط للسكریات 2الجدول                                    MIC(PPM)      

 ATCC 10231 16  المبیضات البیض

 CECT 1158 16  الخمیرة القرمزیة

 ATCC 9763 32  خمیرة الخمیرة

الحد األدنى لتركیز مثبط للقوالب 3الجدول                                        MIC(PPM)      

 ATCC 14604 32  الرشاشیات النیجر

 ATCC 9348 16  اوریوباسیدیوم بولوالنس

 ATCC 4645 32  جلیوكالدیوم فیرینز

 ATCC 6205 16  شیتومیوم جلوبوسوم

 ATCC 9480 128  أقحوان البنسلیوم
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Lauroyl arginate ethyl ester      LAEPRO C95 

 (MIC) ورقة بیانات الحد األدنى من المیكروبات للتركیز المثبط

أدنى تركیز مثبط للبكتیریا جي. 4الجدول                     MIC(PPM)  

 ATCC 29428 8  العطیفة الصائمیة

 HC2 16  العطیفة الصائمیة

 ATCC 22636 64  سیتروباكتر فریوندي

 ATCC 13048 32  الھوائیات المعویة

 ATCC 27285 4  المكورات المعویة البرازیة

 ATCC 29544 32  المعویة ساكازاكي

 ATCC 35150 32  اإلشریكیة القولونیة

 ATCC 8739 32  اإلشریكیة القولونیة

 ATCC 9027 32  الزائفة الزنجاریة

 ATCC 14028 32  السالمونیال تیفیموریوم

 ATCC 13313 8  شیغا شیغیال

 ATCC 10759 32  السراتیة الذابلة

 ATCC 27729 16  یرسینیا القولون

 ATCC 17802 128  فیبرایو بارایمولیتیكوس

 التغلیف
كرتونة/ كجم  10كیس ، / كجم  2  

 

 التخزین
 

درجة  40یحفظ في مكان بارد وجاف ، ویجب أال تزید درجة حرارة بیئة التخزین والنقل عن 

.ال تخلط مع المواد السامة. مئویة تحت أي ظرف من الظروف ، وإال فھناك خطر التلیین والتكتل  
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بولیسین ھیدروكلورید-بیتا: اسم المنتج  
:االسم االنجلیزي  ε-poly-L-lysine٠HCl 

CAS: 28211-04-03 
5776 4130: الوزن الجزیئي  

: الصیغة الجزیئیة [C6H12N2O٠HCL] n٠H2O n = 25 ~ 35 
 

 مقدمة المنتج
ε- بولیسینھي مادة حافظة طبیعیة تنتجھا العقدیة البیضاء ، والتي تتمتع بقدرة جیدة على مقاومة -بیتا

لھ تأثیر مثبط كبیر على نمو وتكاثر البكتیریا سالبة الجرام والبكتیریا . الجراثیم واستقرار حراري
.والفطریات موجبة الجرام  ε- لیسین من خالل مجموعة الكربوكسیل -إل 30بولیسینمتصل بـ -بیتا

بولیمرات متجانسة ھو حوالي  30الوزن الجزیئي النسبي لـ . ومجموعة أمینو لتشكیل رابطة أمید
  بولیسین كمنتج-، وافقت إدارة األغذیة والعقاقیر على ھیدروكلورید بیتا 2004ینایر  16في . 4700

GRAS  ،GRAS ( بولیسینیتمتع -بیتا -ε أظھرت التجارب أن .(GRN000135 إعالن رقم
باستقرار حراري جید ، ولھ خصائص مضادة للجراثیم قویة في البیئات المحایدة والحمضیة قلیالً ، في 

وافقت الصین . حین أن تأثیره المضاد للبكتیریا یضعف بشكل كبیر في الظروف الحمضیة والقلویة
على إضافتھ إلى الطعام كمادة حافظة ، وقد استخدم على نطاق واسع في األرز سریع الذوبان ، 
والمعكرونة المطبوخة ، والخضروات المطبوخة ، والمأكوالت البحریة ، والصلصات ، وصلصة 
.الصویا ، وشرائح السمك ، إلخ  

 

 معاییر االستخدام

بولیسین ھیدروكلورید-بیتا  

رقم 
التصنیف 

  الغذائي
 لكمیة المستخدمة  اسم الغذاء

(mg/kg) 

الفواكھ والخضروات والفول  04.0
 300  والفطریات الصالحة لألكل

 250  األرز ومشتقاتھ 06.02
 300  دقیق القمح ومشتقاتھ 06.03

06.03.02

.01 

منتجات المعكرونة الخام الرطبة 
مثل المعكرونة ، وأغلفة فطیرة (

باللحم ، وأغلفة الزالبیة ، وأغلفة 
  (الشاو ماي

500 

 500  منتجات النشا 06.05
 150  المخبوزات 07.0
 400  منتجات الحبوب المتنوعة 07.04.02

 250  منتجات اللحوم المطبوخة 08.03

 500  البیض 10.02.01
 500  البیض 12.0
 200  المشروبات 14.0
 200  عصائر الفاكھة والخضروات 14.02
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  معاییر الجودة

 التغلیف
 

كرتونة/ كجم  10كیس ، / جرام  500  

 

 التخزین
 

.یحفظ في مكان بارد وجاف ، ال یجب مزجھ بمواد سامة  

  المعاییر  المشروع

 كریم إلى مسحوق أصفر فاتح  المظھر الخارجي

بولیسین -المحتوى ، محتوى بیتا
على أساس (ھیدروكلورید 

  %/ w،  (جاف
≥95.0% 

 w /%  ≤8.0% الخسارة في التجفیف

 w /%  ≤2%بقایا االشتعال 

محلول (الرقم الھیدروجیني 
1%)  

3.0～5.0 

كغم/ ملغم  (Pb) الرصاص   ≤2.0mg/Kg   

) / العد(مجموع الزرنیخ 
كغم/ ملغم ( )  

≤3.0mg/kg 

 3.0MPN/g>  اإلشریكیة القولونیة

 3.0MPN/g≥  القولونیات

 25g Negative  السالمونیال

بولیسین ھیدروكلورید-بیتا  
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المنطقة الصناعیة  -المنطقة الصناعیة -شارع تشینغ لینغ الشمالي ١١رقم : عنوان

 الغربیة بلویانغ

471000: الرمز البریدي  

2868 6438-379-86: + ھاتف  

5550 6438-379-86: + الفاكس  

: الموقع االلكتروني www.chihonbio.com 


