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النطاق

-1

يكمن الغرض من هذا املواصفة يف حتديد متطلبات اجلودة بالنسبة إىل الياكون يف مرحلة التصدير واملراقبة بعد التحضري
والتعبئة .ولكن إذا طبقت يف مراحل تلي التعبئة ،قد تظهر على املنتجات ،يف ما يتعلق مبتطلبات املواصفة ،ما يلي:



نقص طفيف يف النضارة واالمتالء؛
بالنسبة إىل املنتجات املصنفة يف فئات أخرى غري الفئة "املمتازة" ،تلف طفيف ناتج عن منوها وميلها إىل التعفن.

ال جيوز لصاحب/بائع املنتجات عرض هذه املنتجات أو وضعها للبيع ،أو تسليمها أو تسويقها بأي طريقة أخرى
ال متتثل هلذه املواصفة .ويكون صاحب/بائع هذه املنتجات مسؤوالً عن ضمان هذا االمتثال.
-2

تعريف المنتج

تنطبق هذه املواصفة على اجلذور الدرنية لألصناف و /أو األنواع التجارية للياكون املستنبتة من
 Poepp( sonchifoliusو  H. Robinson )Endlمن فصيلة  ،Asteraceaeواليت تقدم طازجة إىل املستهلك بعد
إعدادها وتعبئتها .وتستثىن من ذلك الياكون املخصص لألغراض الصناعية.
Smallanthus

-3

األحكام المتعلقة بالجودة

1-3

المتطلبات الدنيا

جيب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاص ة ةةة بالنس ة ةةبة إىل كل فئة واحلد املس ة ةةمو ب  ،أن يكون مثار الياكون
على النحو التايل:













سليمة؛
كاملة ،حبيث يستبعد املنتج املصاب بالتعفن أو التلف بصورة جيعل غري صاحل لالستهالك؛
نظيفة ،خالية من أي مادة غريبة مرئية؛
خالية تقريباً من اآلفات؛
خالية من الضرر جراء اآلفات اليت تؤثر على لب املنتج؛
خالية من الرطوبة اخلارجية غري الطبيعية ،باستثناء التكثيف بعد اإلخراج من التخزين البارد؛
طازجة املظهر؛
متماسكة؛
خالية من األضرار امليكانيكية والرضوض؛
خالية من األضرار النامجة عن الصقيع أو اخنفاض درجات احلرارة؛
خالية من األضرار النامجة عن التشقق أو ارتفاع درجات احلرارة
خالية من أي رائحة غريبة و/أو مذاق غريب؛
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وينبغي أال يتجاوز قطر قطع النهاية القصية (الضيقة) للياكون  2سم.
وينبغي أن يكون لنهاية السويق من ناحية اجلذر قطع نظيف يرتاو طول بني  1سنتمرت و 2.5سنتمرت يف حالة
األصناف و/أو االنواع التجارية اليت هلا سويق مميز.
وجيب أن يكون منو مثار الياكون وحالتها على حنو ميكنها من:


1-1-3

حتمل النقل واملناولة؛
والوصول يف حالة مرضية إىل الوجهة املقصودة.

المتطلبات الدنيا للنضج

جيب أن تكون مثار الياكون قد بلغت درجة مالئمة من النضج من أجل االجتار هبا واستهالكها وفقاً خلصائص
الصنف و/أو النوع التجاري ومنطقة النمو.
2-3

التصنيف
تصنةف مثار الياكون يف ثالث فئات على النحو احملدد أدناه:

 1-2-3الفئة "الممتازة"
جيب أن تكون مثار الياكون املدرجة يف هذه الفئة ذات جودة عالية .وجيب أن تتميز خبص ة ةةائص الص ة ةةنف و /أو
النوع التجاري .وجيب أن تكون خالية من العيوب باس ة ة ةةتثناء العيوب الس ة ة ةةطحية الطفيفة جدا ش ة ة ةةريطة أال تؤثر يف املظهر
العام للمنتج ونوعيت وجودة احلفظ والعرض يف العبوة.
 2-2-3الفئة األولى
جيب أن تكون مثار الياكون املدرجة يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب أن تتميز خبصة ة ة ةةائص الصة ة ة ةةنف و /أو
النوع التجاري .ولكن ميكن السما بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر يف املظهر العام للمنتج ونوعيت وجودة احلفظ
والعرض يف العبوة:





عيوب طفيفة يف الشكل؛
خدوش أو أضرار ملتئمة ال تتجاوز  10يف املائة من مساحة السطح؛
مناطق مكشوطة ال تتجاوز  10يف املائة من مساحة السطح.
وجيب أال تؤثر هذه العيوب ،بأي حال من األحوال ،على لب املنتج.
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 3-2-3الفئة الثانية
تش ة ةةمل هذه الفئة مثار الياكون اليت ليس ة ةةت مؤهلة ألن تدرج يف الفئتني األعلى ولكنها تس ة ةةتويف املتطلبات الدنيا
املذكورة يف القسةةم  1-3أعاله .بيد أن ميكن السةةما بالعيوب الطفيفة التالية ش ةريطة أن حتتفظ مثار الياكون خبصةةائصةةها
األساسية يف ما يتعلق بالنوعية ونوعية احلفظ واملظهر:




عيوب طفيفة يف الشكل؛
خدوش أو أضرار ملتئمة ال تتجاوز  20يف املائة من مساحة السطح؛
مناطق مكشوطة ال تتجاوز  20يف املائة من مساحة السطح.

وجيب أن يكون لب الثمرة ٍ
خال من عيوب كربى يف اجلودة.
-4

األحكام الخاصة بالحجم

جيوز حتديد حجم مثرة الياكون حبجم القطر األقصى للقسم األوسط لكل جذر (القسم العرضي األكثر مسكا)
وحبسب وزن كل جذر وفقا للممارسات التجارية القائمة .وجيب توسيم العبوة باحلجم املقابل وفقاً للجدول التايل الذي
يعترب دليالً وجيوز استخدام بشكل اختياري.
رمز الحجم

القطر األكبر (مم)

الوزن (غ)

1

> 70

> 300

2

 > 50إىل 70

 > 120إىل 300

3

 30إىل 50

≤ 120

جيوز جلميع األحجام التمتع باألشكال التالية :مغزلية ،بيضاوية أو بيضوية ،وبيضوية مع قاعدة أضيق،
وغري منتظمة؛ نظرا إىل أن بعض أصناف الياكون متيل إىل أن تكون أكثر سالسة ومتاثالً قياساً إىل غريها من اجلذور.
-5

األحكام المتعلقة بالحد المسموح به

1-5

الحدود المسموح بها في ما يتعلق بالجودة

يف مجيع مراحل التسويق ،يسمح حبدود يف ما يتعلق باجلودة واحلجم يف كل جمموعة من املنتج ال ت ستويف شروط
الفئة املبينة.
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 1-1-5الفئة "الممتازة"
مخسةةة يف املائة ( )٪5حبسةةب عدد أو وزن مثار الياكون اليت ال تسةةتويف املتطلبات اخلاصةةة بالفئة ولكنها تسةةتويف
شروط الفئة األوىل.
 2-1-5الفئة األولى
عشةةرة يف املائة ( )٪10حبسةةب عدد أو وزن مثار الياكون اليت ال تسةةتويف املتطلبات اخلاصةةة بالفئة ولكنها تسةةتويف
شروط الفئة الثانية.
 3-1-5الفئة الثانية
عشرة يف املائة ( )٪10حبسب عدد أو وزن مثار الياكون اليت ال تستويف ال املتطلبات اخلاصة بالفئة وال املتطلبات
الدنيا ،باستثناء املنتجات املصابة بالتعفن أو غري ذلك من التلف الذي جيعلها غري صاحلة لالستهالك.
2-5

الحدود المسموح بها في ما يتعلق بالحجم

تبلغ احلدود املسة ةةمو هبا ،بالنسة ةةبة إىل مجيع الفئات ،يف حال حتديد حجمها :عشة ةةرة يف املائة ( )٪10حبسة ةةب
عدد أو وزن مثار الياكون اليت ال تستويف املتطلبات اخلاصة باحلجم.
-6

األحكام المتعلقة بطريقة العرض

1-6

التماثل

جيب أن تكون حمتويات كل عبوة أو جمموعة متماثلة من حيث الشة ة ةةكل وأن حتتوي فحسة ة ةةب على مثار الياكون
من نفس املنشأ والصنف و /أو النوع التجاري والنوعية واحلجم.
وجيب أن ميثل اجلزء املرئي من حمتوى العبوة احملتوى بأكمل .
ولكن جيوز أن حتتوي العبوات على مزيج من الياكون من أص ة ة ة ة ةةناف و/أو أنواع جتارية خمتلفة شة ة ة ة ة ةريطة أن تكون
مماثلة يف النوعية ،وأن يكون لكل صنف و/أو نوع جتاري املنشأ نفس .
2-6

التعبئة

جيب تعبئة مثار الياكون بطريقة حتمي املنتج على النحو الصحيح .وجيب أن تكون املواد املستخدمة داخل العبوة
مواد خمصة ةص ةةة لألغذية.ونظيفة ومن نوعية جيدة من أجل احليلولة دون التس ةةبب يف أي ض ةةرر خارجي أو داخلي للمنتج.
ويسمح باستخدام مواد ،وبوج خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،شريطة أن يتم الطبع أو التوسيم
حبرب أو غراء غري سام.

CXS 324R-2017

6

وإن امللص ة ةةقات اليت توض ة ةةع كل واحدة على حدة على املنتجات تكون بطريقة حبيث ال ترتك ،عند إزالتها ،آثاراً
واضحة من الغراء وال تؤدي إىل عيوب تطال شقرة مثار املنتج.

وتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةعبةةأ مثةةار اليةةاكون يف كةةل عبوة بةةاالمتثةةال ملةةدونةةة ممةةارس ة ة ة ة ة ة ةةات تعبئةةة ونقةةل الفةةاكهةةة واخلض ة ة ة ة ة ةةر الطةةازجةةة

(.)CXC 44-1995

 1-2-6وصف العبوات
تسة ة ة ةةتويف العبوات اخلصة ة ة ةةائص املتعلقة باجلودة والنظافة الصة ة ة ةةحية والتهوية واملقاومة لض ة ة ة ةمان مناولة مثار الياكون
وشحنها وحفظها بشكل مناسب.
وجيب أن تكون العبوات خالية من أي مادة أو رائحة غريبة.
-7

األحكام المتعلقة بوضع العالمات والتوسيم

1-7

العبوات المخصصة للمستهلك

اآلتية:

باإلضافة إىل متطلبات املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة مسبقا ( )CXS 1-1985تطبق األحكام احملددة

 1-1-7طبيعة المنتج
يتم توسيم كل عبوة باسم املنتج وجيوز توسيمها حبسب اسم الصنف و /أو النوع التجاري.
 2-1-7منشأ المنتج
بلد املنشأ ،1وبشكل اختياري ،املنطقة اليت أنتجت أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
ويف حالة خليط من أصناف خمتلفة متاماً من مثار الياكون خمتلفة املنشأ ،تظهر اإلشارة إىل كل بلد منشأ بالقرب من
اسم الصنف و/أو النوع التجاري املعين.
2-7

الحاويات غير المخصصة لتجارة التجزئة

جيب على كل عبوة أن حتمل التفاصيل التالية حبروف مكتوبة على نفس اجلانب وبشكل مقروء ويتعذر حموها
وظاهرة للعيان من اخلارج أو يف املستندات املرافقة للشحنة.

1

تنبغي اإلشارة إىل االسم الكامل أو الشائع االستخدام.
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وبالنسبة إىل مثار الياكون اليت تنقل يف شكل سائب (اليت حتمل مباشرة يف عربة نقل) ،فإن هذه التفاصيل جيب
أن تظهر يف مستند يرفق بالبضائع وأن تعلق يف مكان ظاهر للعيان داخل عربة النقل.
 1-2-7تحديد الهوية
اسم وعنوان املصدر ،اجلهة املعبئة و/أو املرسلة .رمز التعريف (اختياري).2
 2-2-7طبيعة المنتج
اسم املنتج والصنف و/أو النوع التجاري (اختياري).
ويف حالة خليط من أصناف و/أو أنواع جتارية خمتلفة متاماً ،أمساء األصناف و/أو األنواع التجارية املختلفة.
ويف حالة خليط من أصناف و/أو أنواع جتارية و/أو ألوان من مثار الياكون خمتلفة متاماً ،غري مرئية من اخلارج ،جتب
اإلشارة إىل األصناف و/أو األنواع جتارية و/أو األلوان وكمية كل منها يف العبوة.
 3-2-7منشأ المنتج
بلد املنشأ ،3وبشكل اختياري ،املنطقة اليت منا فيها املنتج أو اسم املكان الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-2-7تحديد الهوية التجارية



الفئة؛
احلجم

 5-2-7عالمة التفتيش الرسمية (اختياري)

 2تقتضي التشريعات الوطنية لعدد من البلدان اإلعالن الصريح عن االسم والعنوان .ولكن يف حالة استخدام عالمة رمزية ،جيب اإلشارة إىل "اجلهة
املعبئة و/أو املرسةلة (أو املختصرات املعادلة)" على مقربة من الرمز.
 3تنبغي اإلشارة إىل االسم الكامل أو الشائع االستخدام.
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المواد المضافة إلى األغذية

تنطبق هذه املواصة ة ة ة ة ةةفة على الياكون على حنو ما هو حمدد يف فئة األغذية  1-1-2-04اخلض ة ة ة ة ة ةار الطازجة غري
املعاجلة (مبا يف ذلك الفطر والفطريات واجلذور والدرنات والبقول والبقوليات والص ة ة ةةبار) واألعش ة ة ةةاب البحرية واملكسة ة ة ةرات
والبذور ،ولذلك ال يسمح بأي مواد مضافة إىل األغذية وفقاً ألحكام املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية.
-9

الملوثات

 1-9ميتثل املنتج الذي تش ةةمل هذه املواص ةةفة للحدود القص ةةوى ملخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدس ةةتور
الغذائي بالنسبة إىل هذا املنتج.

 2-9ميتثل املنتج الذي تش ةةمل هذه املواص ةةفة للمس ةةتويات القص ةةوى للمواص ةةفة العامة للملوثات والس ةةموم يف األغذية
واألعالف (.)CXS 193-1995
-10

النظافة الصحية

 1-10يوص ةى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تشةةمل أحكام هذه املواصةةفة وفقاً لألقسةةام ذات الصةةلة من املبادئ
العامة لنظافة األغذية ( ،)CXC 1-1969ومدونة ممارسة ةةات النظافة للفاكهة واخلضة ةةر الطازجة ( )CXC 53-2003وغري
ذلك من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة ،مثل مدونات ممارسات النظافة الصحية ومدونات املمارسات.

 2-10وينبغي للمنتج االمتثةةال ألي معةةايري ميكروبيولوجيةةة حمةةددة وفق ةاً للمبةةادئ واخلطوط التوجيهيةةة لوض ة ة ة ة ة ةةع املعةةايري
امليكروبيولوجية وتطبيقها يف جمال األغذية (.)CXG 21-1997

