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  חומרי חיטוי לפרות וירקות המיועדים לעיבוד תעשייתי או לטיפול בבתי אריזה-הנחיה

 2006 אוקטובר 4מיום 
 
 

ההנחיה קובעת דרישות לחומרי חיטוי הבאים במגע ישיר עם פרות וירקות המשמשים לעיבוד תעשייתי או לטיפול בבתי 
 .ג לתקנות43מאושרים לעניין סעיף תכשירים אשר יעמדו בהנחיה זו יחשבו כ. אריזה

 
 ביסוס משפטי . א

, החסנת מזון ועיבודו: 'פרק ו,  על תיקוניהן1972-ב"תשל) תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון(תקנות רישוי עסקים 
 "). התקנות"להלן (ג 43סעיף 

 
 חומרים. ב
 )Hypochlorous acid ,Calcium hypochlorite/diumSo (סידן/כלורית הנתרן-תת, כלורית-חומצה תת. 1

 . דקות2 חלקים למיליון וזמן המגע עד 100ריכוז הכלור הפעיל יהיה עד 
 
 )Peroxyacetic acid(חומצה פרוקסיאצטית . 2

 Peroxyacetic(משמשים בשילוב עם חומצה אצטית לקבלת חומצה פרוקסיאצטית ) Hydrogen peroxide( מי חמצן
acid.( 
 חלקים 80וריכוז החומצה הפרוקסיאצטית לא יעלה על ,  חלקים למיליון במי השטיפה59לה על מי החמצן לא יע ריכוז

 .למיליון במי השטיפה
 עם חומצה פרוקסיאצטית בלבד בריכוז שאינו עולה על Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid-1-ניתן להשתמש ב

 .  חלקים למיליון במי השטיפה4.8
 
 )Acidified sodium chlorite solutions(ית מוחמצות תמיסות נתרן כלור. 3

בתנאי שלאחר יישום זה יערכו , ניתן להשתמש כחומר אנטימיקרוביאלי במים לפרות וירקות כרכיב בתמיסת התזה או טבילה
ם בירקות עליים וירקות ממשפחת הכרוביי, עם זאת.  שעות לפני הצריכה24שטיפה במים באיכות מי שתייה והשהייה של 

ביישום בטבילה או . ובתנאי שבנוסף תערך שטיפה במים באיכות מי שתייה גם לפני היישום, היישום יתבצע בטבילה בלבד
2.9 של  pHבשילוב עם חומצת מאכל להשגת ) ppm( חלקים למיליון 1200-500יהיה  ) chlorite(בהתזה ריכוז הכלוריט 

-2.3.  
 
 )QUATs(תרכובות אמוניום רביעוני . 4

 . חלקים למיליון ושאין בהן קבוצות אריל100מוש בתרכובות אמוניום רביעוני הוא בתנאי שהריכוז אינו עולה על השי
 
 אריזה וסימון. ג

 .וזאת בנוסף לדרישות כל דין, תווית התכשיר תכלול הוראות שימוש להבטחת שימוש בהתאם להנחיה זו
 
 שטיפה סופית. ד

 .שתייה כדי לסלק שאריות של כימיקלים ככל שניתןתבוצע שטיפה סופית במים באיכות מי 


