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مواصفات الدستور الغذائي للموز
()CODEX STAN 205- 1997
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من املوز املستنبت من ) Musa spp. (AAAمن فصيلة املوزياات
 ،Musaceaeيف حالته اخلضراء ،الذي يقدم طازجا إىل املستهلك ،بعد التجهيا والتعبئاة .ويساتننى منهاا املاوز املعاد
للطبخ فقط (موز اجلنة  )plantainsأو للتجهي الصناعي .واألصناف اليت تغطيها هذه املواصفات مدرجة يف امللحق.
-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-5

االشرتاطات الدنيا
يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهن ًا باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السماح املقبولة ،أن يكون املوز:














كامال (مع اختاذ اإلصبع مرجعا)؛
سليما،ويستننى منها املنتج املتضرر من التعفن أو التلف بصورة جتعله غري صاحلة لالستهالك؛
نظيفا ،وخاليا عمليا من أي مادة غريبة ظاهرة للعيان؛
خاليا عمليا من اآلفات اليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خاليا عمليا من األضرار الناجتة عن اآلفات؛
خاليا من الرطوبة اخلارجية غري الطبيعية باستنناء التكنيف بعد إخراج املنتج من التخ ين البارد ،واملاوز
املعبأ يف ظروف مناخية معدَّلة؛
خاليا من أي رائحة غريبة و/أو مذاق غريب؛
صلبا؛
خاليا من األضرار اليت تسببها درجات احلرارة املنخفضة؛
خاليا عمليا من الرضوض؛
خاليا من التشوه يف اإلصبع أو تقوساته غري الطبيعية؛
أزيلت مدقته؛
وساقه سليمة بدون اننناء أو أضرار طفيلية أو تيبس.

وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن تتضمن الكفوف واألعذاق:
 نسبة كافية من التاج ذي اللون الطبيعي والسليم واخلالي من التلوث الفطري؛
 تاج مقطوع بشكل نظيف وليس مشطوفا أو مم قا ،وليس به شظايا من الساق.
عدلت يف
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 1-1-5وجيب أن يكون ومو املوز وحالته مما ميكنه مما يلي:
 الوصول إىل املرحلة املالئمة من النضج الفسيولوجي املناظر للخواص املعينة للصنف؛
 وحتمل عمليات النقل واملناولة،
 والوصول حبالة مرضية إىل الوجهة املقصودة.
5-5

التصنيف
يصنف املوز يف ثالث فئات معرفة أدناه.

 1-5-5الفئة "املمتازة"
جيب أن يكون املوز يف هذه الفئة عالي اجلودة .وجياب أن يتميا صصاائا الصانف و /أو الناوع التجااري.
وجيب أن تكون األصابع خالية من العيوب باستنناء عيوب ساطحية طفيفاة جادا شاريطة أال تاؤثر هاذه العياوب علاى
املظهر العام للمنتج وجودته وجودة احلفظ والعرض يف العبوة.
 5-5-5الفئة األوىل
جيب أن يكون املوز يف هذه الفئة عالي اجلودة .وجيب أن يتمي صصائا الصانف .بياد أناه ميكان الساماح
بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر على املظهر العام للمنتج وجودته وجودة احلفظ والعرض يف العبوة:
 عيوب طفيفة يف الشكل واللون؛
 عيوب طفيفة يف القشرة ،بسبب احلك والعيوب االصطناعية األخر  ،ال تتجاوز  5سم مربع من إمجاالي
املنطقة السطحية.
ب النمرة.
وجيب أال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال ،على ل ّ
 3-5-5الفئة الثانية
1-5

تشمل هذه الفئة املوز غري املؤهل لإلدراج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي بالشروط الادنيا املاذكورة يف القسام
أعاله .بيد أنه ميكن السماح بالعيوب التالية شريطة أن ياتفظ املاوز صصائصاه األساساية مان حيا اجلاودة وجاودة
احلفظ واملظهر العام والعرض:
 عيوب يف الشكل واللون ،شريطة أن يتفظ املنتج باخلصائا الطبيعية للموز؛
 عيوب يف القشرة ،بسبب التبقع أو احلك أو الندوب أو األساباب األخار  ،ال تتجااوز  4سام مرباع مان
إمجالي املنطقة السطحية.
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ب النمرة.
وجيب أال تؤثر تلك العيوب بأي حال من األحوال ،على ل ّ
األحكام اخلاصة باحلجم

-3

يف األغراض املتعلقة بقياس حجم املوز من اجملموعتني الفرعيتني  Gros Michelو  ،Cavendishيتحدد طاول
األصابع على طول املنحنى اخلارجي من نهاية النوارة حتى قاعدة العنيق حي ينتهي اللاب القابال للكال ،ويتحادد
القطر بنخانة قطاع مستعرض بني السطوح اجلانبية .وتتمنل النمرة املرجعية لقياس الطول ودرجة االحنناء يف:
 بالنسبة للكفوف ،اإلصبع املتوسط يف الصف اخلارجي من الكف؛
 بالنسبة للعذق ،اإلصبع التالي حل قطع الكف يف الصف اخلارجي من العذق.
وينبغي أال يقل الطول األدنى عن  14سم ودرجة االحنناء الدنيا عن  5.7سم.
-4

األحكام اخلاصة باملسموح به

يسمح حبدود للتسامح فيما يتعلق بالنوعية واحلجم يف كل عباوة بالنسابة للمناتج الاذي ال يفاي باالشاااطات
احملددة للفئة املبينة.
1-4

حدود التسامح يف النوعية

 1-1-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حي العدد أو الوزن بالنسبة للموز الذي ال يفي باالشااطات اخلاصاة بالفئاة ولكناه يفاي
باشااطات الفئة األوىل أو يدخل ،استنناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 5-1-4الفئة األوىل
عشرة يف املائة من حيا العادد أو الاوزن مان املاوز الاذي ال يفاي باالشاااطات اخلاصاة بالفئاة ولكناه يفاي
باشااطات الفئة النانية أو يدخل ،استنناء ،يف حدود املسموح به لتلك الفئة.
 3-1-4الفئة الثانية
عشرة يف املائة من حي العدد أو الوزن من املوز الذي ال يفي باالشااطات اخلاصاة بالفئاة وال باحلاد األدناى
من االشااطات ،باستنناء املنتج املتضرر من التعفن أو من العيوب الكرب أو غري ذلك من التلف الذي جيعله غري صاحل
لالستهالك.
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حدود التسامح يف احلجم

احلجم املسموح به لكافة الفئات هو  10يف املائة من حي العدد أو الوزن من املوز الذي ال يفاي باالشاااطات
اخلاصة باحلجم ولكنه يدخل مباشرة يف احلجم الذي ي يد أو ينقا عما هو مشار إليه يف القسم .3
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

جيب أن تكون حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي على املوز فقط ومن نفس املنشأ والصنف والنوعية .وجياب
أن مينل اجل ء املرئي من حمتويات العبوة كل حمتويات العبوة.
5-2

التعبئة

جيب تعبئة املوز بطريقة حتمي املنتج على النحو الصحيح .وجيب أن تكاون املاواد املساتخدمة داخال العباوة
جديدة ،1ونظيفة وجيدة مبا يول دون التسبب بأي ضرر خارجي أو داخلي باملنتج .ويُسمح باساتخدام ماواد ،وبوجاه
خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شريطة أن يتم الطبع أو التوسيم حبرب أو غراء غري سام.
وجيب أن ياُعبأ املاوز يف كال عباوة باالمتناال للمدوناة الدولياة ملمارساات تعبئاة ونقال الفاكهاة واخلضاروات
الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 1-5-2وصف العبوات
جيب أن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضمن مناولة مثار الكشمش
وشحنها وحفظها بالطريقة املناسبة .وجيب أن تكون العبوات خالية من أيٍ من املواد أو الروائح الغريبة.
3-2

العرض
 جيب عرض املوز يف شكل كفوف وأعذاق (أج اء من الكفوف) تتكون من أربعة أصابع على األقل .وجيوز
عرض املوز أيضا كإصبع واحد؛
 يسمح باألعذاق اليت ال ينقا منها أكنر من إصبعني شريطة أال يكون السااق مم قاا وإوماا مقطاوع بشاكل
نظيف ،وبدون أضرار باألصابع اجملاورة؛
 عدم عرض أكنر من عذق واحد بنالثة أصابع من نفس املواصفات ،حي ميكن عارض النماار األخار يف
العبوة يف صفوف.

1

ألغراض هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استخدامها يف غذاء نوعي.
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العالمات أو التوسيم

 1-6العبوات املخصصة للمستهلك
باإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العاماة لوضاع عالماات األغذياة املعلباة (CODEX STAN 1-
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:
 1-1-6طبيعة املنتج
إذا مل يكن املنتج مرئياً من خارج العبوة ،يذكر يف بطاقات التوسيم املوضوعة على كل عبوة اسم املنتااجج وميكان
أن يوضع اسم الصنف.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتمل كل عبوة اخلصائا التالية بأسطر مكتوباة ممَّعاة يف نفاس اجلهاة حيا توضاع العالماات
بشكل مقروء ويتعذر حموها وظاهرة للعيان من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشحنة.
 1-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املرسِل .رم حتديد اهلوية (اختياري).2
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتجج إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج .اسم الصنف أو النوع التجاري (اختياري).
 3-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-5-6حتديد اهلوية التجارية
 املوز يف شكل أصابع (حبسب مقتضى احلال)؛
 الفئة؛
 الوزن الصايف (اختياري).
 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
 2تتطلب التشريعات القطرية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن االسم والعنوان .غري أنه ينبغي اإلشارة إىل املرجع "املعبئ و/أو املرسل (أو
املختصرات املعادلة)" على مقربة من عالمة الرم يف حال استعمال عالمة رم .
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امللوثات

 1-7ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصو للمواصافات العاماة للدساتور فيماا يتعلاق بااملواد
امللوثة واملواد السمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
5-7

الغذائي.
-8

ميتنل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصو ملخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدساتور

النظافة الصحية

 1-8يوصج ى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحكام هذه املواصافات وفقااً للبناود املتصالة باملوضاوع مان
املدونة الدولية للممارسات املوصاى بهاا  -املبااد العاماة للنظافاة الصاحية للغذياة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوناة
ممارسات النظافة الصحية فيماا يتعلاق بالفاكهاة واخلضار الطازجاة ( )CAC/RCP 53-2003وغاري ذلاك مان نصاوص
الدستور الغذائي منل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.

 5-8وينبغي أن ميتنل املنتج ألي معايري ميكروبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكروبيولوجية وتطبيقهاا
يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997
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امللحق
قائمة مبجموعات موز التحليه (املائدة) الرئيسية وجمموعاته الفرعية وأصنافه الزراعية
اجملموعات
AA
AB
AAA

اجملموعات الفرعية
Sweet-fig
Ney Poovan
Cavendish

Gros Michel
Pink Fig

AAB

Ibota
Apple Fig
Pome (prata
Mysore

األصناف الزراعية الرئيسية
Sweet-fig, Pisang Mas, Amas Date, Bocadillo
Ney Poovan, Safet Velchi
Dwarf Cavendish
Giant Cavendish
Lacatan
Poyo (Robusta)
Williams
Americani
Valery
Arvis
Gros Michel
Highgate
Pink Fig
Green pink Fig
Apple Fig, Silk
Pacovan
Prata Ana
Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo

