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مواصفات الدستور الغذائي للطماطم الشجري

1

()CODEX STAN 303- 2011
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من الطماطم الشجري املستنبت منن
 Sendtأو  Solanum betaceum Cav.من فصيلة  Solanaceaeاليت تقدم طازجة للمسنتلل عدند التجلين والتدبئنة.
ويستثنى منلا الطماطم الشجري املصخص لغأررا الصناعية.
Cyphomandra betacea

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-2

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهن ًا عاألحكام اخلاصة عكل فئة ودرجة السنما املقبولنة ،أت تكنوت نار الطمناطم
الشجري كما يلي:
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبدد املنتجات املتدفنة أو التالفة عصورة جتدللا رري صاحلة لالستلالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من أي مادة رريبة ظاهرة؛
خالية عمليا من اآلفات واألضرار اليت تسببلا واليت تؤثر على املظلر الدام للمنتج؛
خالية من الرطوعة اخلارجية رري الطبيدية عاستثناء التكثف عدد إخراجلا من التصخ ين البارد؛
خالية من أي رائحة رريبة و/أو مذاق رريب؛
متماسكة؛
طازجة يف مظلرها؛
السويق موجود عند أول عقدة.

 1-1-2جيب أت تكوت رة الطماطم الشجري قد وصلت إىل درجة مالئمة من النمو والنضنج 2منع األخنذ يف اتعتبنار
عصفات الصنف واملنطقة اليت استنبتت فيلا.
وجيب أت يكوت منو رة الطماطم الشجري وحالتلا مما ميكنلا من:
 حتمل عمليات النقل واملناولة؛1
2

تدرف عشكل شائع يف عدض األقاليم عاسم .tamarillo
ميكن التدرف على نضج الطماطم الشجري عالنظر اجملرد من لونه اخلارجي والتثبت من ذل عفح

احملتوى الطازج واستصخدام فح

اليود.

MC718/A
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 والوصول حبالة مرضية إىل الوجلة املقصودة.2-2

التصنيف
يصنف الطماطم الشجري يف ثالث فئات مدرفة أدناه.

 1-2-2الفئة "املمتازة"
جيب أت يكوت الطماطم الشجري يف هذه الفئة عالي اجلودة .وجيب أت يتمي خبصنائ الصننف .وجينب أت
يكوت خاليا من الديوب عاستثناء عيوب سطحية طفيفة جندا شنريطة أت تنؤثر هنذه الدينوب علنى املظلنر الدنام للمننتج
ونوعيته وجودة احلفظ والدر يف الدبوة.
 2-2-2الفئة األوىل
جيب أت يكوت الطماطم الشجري يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب أت يتمي خبصائ الصننف .عيند أننه
ميكن السما عالديوب الطفيفة التالية شريطة أت تنؤثر علنى املظلنر الدنام للمننتج ونوعيتنه وجنودة احلفنظ والدنر يف
الدبوة:
 عيوب طفيفة يف الشكل؛ عيوب طفيفة يف القشرة مثل اخلدو أو الشوائب اليت ت تتجاوز  11يف املائة من إمجالي مساحة سطحالثمرة.
وجيب أت تؤثر تل الديوب ،عأي حال من األحوال ،على لب الثمرة.
 3-2-2الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة الطماطم الشجري رري املؤهل ألت يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي عالشنرو الندنيا املنذكورة
يف القسم  1-2أعاله .عيد أنه ميكن السما عالديوب التالية شريطة أت حيتفظ الطماطم الشجري خبصائصه األساسية من
ناحية النوعية وجودة احلفظ والدر :
 عيوب يف الشكل ،مثل متدد أو تسطح قمة الثمرة؛ عيوب يف التلوين ويف القشرة مثل اخلدو أو الشوائب اليت ت تتجاوز  21يف املائة من إمجنالي مسناحةسطح الثمرة.
وجيب أت تؤثر تل الديوب ،عأي حال من األحوال ،على لب الثمرة.
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األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد حجم الطماطم الشجري حبسب القطر أو الوزت أو الددد

(ألف) عندما يتم قياس احلجم عواسطة القطر ،فإنه يتحدد عواسطة احلد األقصى لقطنر القسنم األوسنن منن الثمنرة وفقنا للجندول
التالي:
رمز احلجم
ألف
عاء
جيم
دال
هاء

القطر
(عالسنتيمرتات)
≥ 11
55 -11
51 -55
51 -51
35 -55

(عاء) وعندما يتم قياس احلجم عواسطة الوزت ،فإت احلجم يتحدد عواسطة وزت كل رة على حدة وفقا للجدول التالي:
الوزن (بالغرامات)
رمز احلجم
1
> 125
2
125 -111
3
111 -55
5
55 -55
(جيم) وعندما يتم قياس احلجم عواسطة الددد ،فإت احلجم يتحدد عددد فرادى الثمار يف الدبوة.
-4

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف اجلودة واحلجم يف كل عبوة إذا كات املنتج ت يفي عاتشرتاطات احملددة للفئة املبينة.

1-5

التسامح يف اجلودة

 1-1-5الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث الددد أو الوزت من الطماطم الشجري الذي ت يفي عاتشرتاطات اخلاصة عالفئة ولكننه
يفي عاشرتاطات الفئة األوىل أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسمو عه لتل الفئة.
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 2-1-5الفئة األوىل
عشرة يف املائة من حيث الددد أو الوزت من الطماطم الشجري الذي ت يفي عاتشرتاطات اخلاصة عالفئنة ولكننه
يفي عاشرتاطات الفئة الثانية أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسمو عه لتل الفئة.
 3-1-5الفئة الثانية
عشرة يف املائة من حيث الدندد أو النوزت منن الطمناطم الشنجري النذي ت يفني عاتشنرتاطات اخلاصنة عالفئنة
وت عاحلد األدنى من اتشرتاطات ،عاستثناء الطماطم الشجري املتضرر من التدفن أو من أي تلف آخر جيدله رنري صنا
لالستلالك.
2-5

حدود التسامح يف احلجم

تبلغ حدود التسامح يف احلجم عالنسبة جلميع الفئات عشرة يف املائة من حيث الددد أو الوزت من الطماطم
الشجري وهو ما يناظر احلجم الذي ي يد و /أو ينق مباشرة عما هو مشار إليه على الدبوة.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-5

التماثل

جيب أت تكوت حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي على الطماطم الشجري فقن ومن نفس املنشأ والصنف
والنوعية واحلجم وجيب أت ميثل اجل ء املرئي من حمتويات الدبوة كل حمتويات الدبوة.
2-5

التعبئة

جيب تدبئة الطماطم الشجري عطريقة حتمي املنتج على النحو الصنحيح .وجينب أت تكنوت املنواد املسنتصخدمة
داخل الدبوة جديدة 3ونظيفة وجيدة مبا حيول دوت التسبب عأي ضرر خنارجي أو داخلني عناملنتج .ويُسنمح عاسنتصخدام
مواد ،وعوجه خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شريطة أت يتم الطبع أو التوسيم حبن أو رنراء
رري سام.
وجيب أت تنُدبأ ار الطماطم الشجري يف كل عبوة عاتمتثال للمدونة الدولينة ملمارسنات تدبئنة ونقنل الفاكلنة
واخلضروات الطازجة املوصى علا (.)CAC/RCP 44-1995

 3ألررا

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد موادا مت إعادة استصخداملا يف رذاء نوعي.
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 1-2-5وصف العبوات
جيب أت تفي الدبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتلوية واملقاومة اليت تضمن مناولة ار الطمناطم
الشجري وشحنلا وحفظلا عالطريقة املناسبة .وجيب أت تكوت الدبوات خالية من أي مواد أو روائح رريبة.
-6

العالمات أو التوسيم

1-1

العبوات املخصصة للمستهلك

عاإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي الدامنة لوضنع عالمنات األرذينة املدلبنة
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:

(CODEX STAN 1-

 1-1-1طبيعة املنتج
يُذكر يف عطاقات التوسيم املوضوعة على كل عبوة اسم املنتنَج ،وميكن أت يذكر يف البطاقة اسم الصنف.
2-1

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أت حتمل كل عبوة اخلصائ التالية عأسطر مكتوعنة ممعدنة يف نفنس اجللنة حينث توضنع الدالمنات
عشكل مقروء ويتدذر حموها وظاهرة للديات من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشحنة.
 1-2-1حتديد اهلوية
اسم وعنوات املصدِّر و /أو املدبِّئ و/أو املرسِل .رم حتديد اهلوية (اختياري).4
 2-2-1طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تكن احملتويات مرئية من اخلارج.
 3-2-1منشأ املنتج
علد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكات الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 5-2-1حتديد اهلوية التجارية
 الفئة؛ 4تتطلب التشريدات القطرية لددد من البلدات اإلعالت الصريح عن اتسم والدنوات .رري أنه ينبغي اإلشارة إىل املرجع "املدبئ و/أو املرسل
(أو املصختصرات املدادلة)" على مقرعة من عالمة الرم يف حال استدمال عالمة رم .
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 احلجم (رم احلجم أو القطر أو نطاق الوزت أو الددد)؛ الوزت الصايف (اختياري). 5-2-1عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-5

امللوثات

 1-5ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصنفات الدامنة للدسنتور فيمنا يتدلنق عناملواد
امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995
2-5

الغذائي.
-8

ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصوى ملصخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدسنتور

النظافة الصحية

 1-8يوصَى عأت جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحكام هذه املواصنفات وفقناً للبننود املتصنلة عاملوضنو منن
املدونة الدولية للممارسات املوصنى علنا  -املبناد الدامنة للنظافنة الصنحية لغأرذينة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوننة
ممارسات النظافة الصحية فيمنا يتدلنق عالفاكلنة واخلضنر الطازجنة ( )CAC/RCP 53-2003ورنري ذلن منن نصنوص
الدستور الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 2-8وينبغي أت ميتثل املنتج ألي مدايري ميكروعيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املدايري امليكروعيولوجية وتطبيقلنا
يف ميدات األرذية (.)CAC/GL 21-1997

