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مواصفات الدستور الغذائي للطماطم
()CODEX STAN 293- 2008
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من الطماطم املستنبت منن
من فصيلة  Solanaceaeاليت تقدم طازجة للمستهلك بعد التجهيز والتعبئة .ويستثنى منها الطماطم املصخص
الصناعية.

Lycopersicon esculentum Mill

لغأرنضا

وميكن تصنيف الطماطم إىل أربعة أنواع جتارية:
-

"مستديض"؛
"مضلع"؛
"مستطيل" أو "مستطال"؛
طماطم "كضزي" وطماطم "للعصري".

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

1-2

الشروط الدنيا

كما يلي:

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهن ًا باألحكام اخلاصة بكل فئة ودرجة السنما املقبولنة ،أت تكنوت نار الطمناطم
-

كاملة؛
سليمة ،وتُستبعد املنتجات املتعفنة أو التالفة بصورة جتعلها رري صاحلة لالستهالك؛
نظيفة ،خالية عمليا من أي مادة رضيبة ظاهضة؛
خالية عمليا من اآلفات واألضضار اليت تسببها واليت تؤثض على املظهض العام للمنتج؛
خالية من الضطوبة اخلارجية رري الطبيعية باستثناء التكثف بعد إخضاجها من التصخزين البارد؛
خالية من أي رائحة رضيبة و/أو مذاق رضيب؛
طازجة يف مظهضها.

ويف حالة عناقيد الطماطم الزهضية امللتزة ،جيب أت تكوت السويقات طازجة وسليمة ونظيفة وخالية منن مجينع
األوراق وأي مادة رضيبة ظاهضة للعيات.
ME120/A
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 1-1-2وجيب أت يكوت منو ضة الطماطم وحالتها مما ميكنها من:
2-1-2

حتمل عمليات النقل واملناولة؛
والوصول حبالة مضضية إىل الوجهة املقصودة.

اشرتاطات النضج
جيب أت تكوت ضة الطماطم قد منت بشكل كاف وأت يبدو عليها أمارات النضج الكافية.

وجيب أت يكوت منو ار الطماطم وحالة نضجها مما ميكنها من أت تواصل عملية نضجها والوصنول إىل درجنة
نضج مالئمة.
2-2

التصنيف
يصنف الطماطم يف ثالث فئات معضفة أدناه.

 1-2-2الفئة "املمتازة"
جيب أت يكوت الطماطم يف هذه الفئنة عنالي ادنودة .وجينب أت تكنوت ناره ذات حلمينة متماسنكة وتتمينز
خبصائ الصنف من حيث الشكل واملظهض والنمو.
وجيب أت تكوت الثمار متماثلة يف احلجم .وجيب أت يكوت لونها وفقا حلالة نضنجها ،وأت تفني بارتانااطات
املذكورة يف الفضع  1-1-2آنفا.
وجيب أت تكوت الثمار خالية من البقع اخلضضاء ورري ذلك من العيوب ،باستثناء عيوب سطحية طفيفة جندا،
اضيطة أرت تؤثض على املظهض العام للمنتج ونوعيته وجودة حفظه وعضضه يف العبوات.
 2-2-2الفئة األوىل
جيب أت يكوت الطماطم يف هذه الفئة من نوعية جيدة .وجيب أت تكنوت ناره ذات حلمينة متماسنكة إىل حند
معقول وأت تتميز خبصائ الصنف من حيث الشكل واملظهض والنمو.
وجيب أت يكوت متماثال يف احلجم .وجيب أت يكوت خاليا من الشقوق والبطع اخلضضاء الظاهضة للعيات.
والعض

بيد أنه ميكن السما بالعيوب الطفيفة التالية اضيطة أرت تؤثض على املظهض العام للمنتج ونوعيته وجنودة احلفن
يف العبوة:
-

عيوب طفيفة يف الشكل والنمو؛
عيوب طفيفة يف اللوت؛
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عيوب طفيفة يف القشضة؛
رضو طفيفة جدا.

وعالوة على ذلك ،جيب أت تظهض الطماطم "املضلعة" ما يلي:
-

اقوق سطحية ملتئمة رت تزيد يف طوهلا عن  1سم؛
عدم وجود بضوزات مفضطة؛
سضة صغرية ولكن بدوت تفلن؛
تفلن يف امليسم بطول سنتيما مضبع واحد؛
ندبة طولية رت تزيد عن ثلثي قطض الثمضة.

 3-2-2الفئة الثانية
تشمل هذه الفئة الطماطم رري املؤهل ألت يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي بالشضوط الندنيا املنذكورة يف القسنم
 1-2أعاله.
وجيب أت تكوت الثمار متماسكة اللحم بشكل معقول (ولكن ميكن أت تكوت أقل متاسكا بشكل طفيف من الفئنة
األوىل) وجيب أرت يظهض عليها اقوق رري ملتئمة.
بيد أنه ميكن السما بالعيوب التالينة انضيطة أت ينتف الطمناطم خبصائصنه األساسنية منن ناحينة النوعينة
وجودة احلف والعض :
-

عيوب يف الشكل والنمو واللوت؛
عيوب أو ندوب يف القشضة ،اضيطة أرت تتضضر الثمضة من ذلك بشكل بالغ؛
اقوق سطحية ملتئمة رت يزيد طوهلا عن  3سم يف الطماطم املستديضة أو املضلعة أو املستطيلة.

وعالوة على ذلك ،ميكن أت تبدي الطماطم "املضلعة" ما يلي:
-3

بضوزا أكثض وضوحا مما هو مسمو به يف الفئة األوىل ،على أرت يكوت سيء املظهض؛
سضة واحدة؛
تفلن للميسم رت يزيد طوله عن  2سم مضبع؛
ندبة زهضية رقيقة يف الشكل املستطيل (تبدو كعضق نباتي).

األحكام اخلاصة باحلجم
عندما يتم قياس احلجم حبسب القطض ،فإنه يتحدد حبسب احلد األقصى لقطض القسم األوسط للثمضة.
رت ينطبق حتديد احلجم على عناقيد الطماطم الزهضية امللتزة.
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وحتديد احلجم ليس إلزاميا بالنسبة للفئة الثانية.
يتم حتديد حجم الطماطم بواسطة أحد اخليارات التالية:
(ألف) يتم حتديد حجم الطماطم وفقا للجدول التالي:
القطر (بالسنتيماات)

رمز احلجم
صفض

≤ 22

1

> 22 ≤ 22

2

> 32 ≤ 22

3

> 32 ≤ 32

4

> 42 ≤ 32

2

> 44 ≤ 42

6

> 24 ≤ 44

4

> 64 ≤ 24

8

> 82 ≤ 64

9

> 122 ≤ 82

12

> 122

أو
(ب)

ميكن حتديد حجم الطماطم وفقا ألحكام التماثل التالية:

رت يزيد الفضق يف القطض بني ار الطماطم يف نفس العبوة عن:
-

 12مم إذا كات قطض أصغض ضة (على النحو املبني على العبوة) أقل من  22مم؛
 12مم إذا كات قطض أصغض ضة (على النحو املبني على العبوة) يبلغ  22مم وأكثض ولكنه أقل من  42مم؛
 22مم إذا كات قطض أصغض ضة (على النحو املبني على العبوة) يبلغ  42مم وأكثض ولكنه أقل من  122مم؛
رت يوجد حد لالختالف يف قطض الثمار اليت تبلغ  122مم أو أكثض.

أو
(ج)

جيوز حتديد حجم الطماطم بواسطة العدد أو القطض أو الوزت ،تبعا ألحكام تشضيعات البلد املستورد.

-4

األحكام املتعلقة باملسموح به
ميكن التسامح يف ادودة واحلجم يف كل عبوة إذا كات املنتج رت يفي بارتاااطات احملددة للفئة املبينة.
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التسامح يف اجلودة

 1-1-4الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزت من الطماطم الذي رت يفني بارتانااطات اخلاصنة بالفئنة ولكننه يفني
بااااطات الفئة األوىل أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسمو به لتلك الفئة.
 2-1-4الفئة األوىل
عشضة يف املائة من حيث العدد أو الوزت من الطماطم النذي رت يفني بارتانااطات اخلاصنة بالفئنة ولكننه يفني
بااااطات الفئة الثانية أو يدخل ،استثناء ،يف حدود املسمو به لتلك الفئة.
امللتزة.

مخسة يف املائة من حيث العدد أو الوزت من الطماطم املفصول عن السويقات يف حالة عناقيند الطمناطم الزهضينة

 3-1-4الفئة الثانية
عشضة يف املائة من حيث العدد أو الوزت منن الطمناطم النذي رت يفني بارتانااطات اخلاصنة بالفئنة ورت باحلند
األدنى من ارتاااطات ،باستثناء الطماطم املصاب بالعفن والذي تظهض عليه النندوب أو أي عينوب أخنضع جتعلنه رنري
صاحل لالستهالك.
ويف حالة عناقيد الطماطم الزهضية امللتزة ،عشضة يف املائة من حيث العندد أو النوزت منن الطمناطم املفصنول عنن
السويقات.
2-4

حدود التسامح يف احلجم

تبلغ حدود التسامح يف احلجم بالنسبة دميع الفئات عشضة يف املائة من حيث العدد أو الوزت من الطماطم
الذي رت يفي بارتاااطات اخلاصة باحلجم ولكن قطضه يزيد و /أو ينق عن  12مم عن احلجم املبني على العبوة.
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

جيب أت تكوت حمتويات كل عبوة متماثلة وحتتوي فقط على طماطم من نفس املنشأ أو الصنف أو النوع
التجاري أو النوعية أو احلجم (إذا ما مت قياس احلجم).
وجيب أت يكوت نضج ولوت الطماطم يف الفئتني "املمتازة" و "األوىل" متماثال بشكل عملي .وباإلضافة إىل ذلك،
جيب أت يكوت طول الطماطم "املستطيل" متماثال إىل حد كاف.
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وجيب أت ميثل ادزء املضئي من حمتويات العبوة كل حمتويات العبوة.
2-2

التعبئة

جيب تعبئة الطماطم بطضيقة حتمي املنتج على النحو الصحيح .وجيب أت تكوت املواد املستصخدمة داخل العبنوة
جديدة 1ونظيفة وجيدة مبا يول دوت التسبب بأي ضضر خارجي أو داخلي بناملنتج .ويُسنمح باسنتصخدام منواد ،وبوجنه
خاص الورق أو الدمغات اليت حتمل املواصفات التجارية ،اضيطة أت يتم الطبع أو التوسيم حبرب أو رضاء رري سام.
وجيب أت تنُعبأ ار الطماطم يف كل عبوة بارتمتثال للمدونة الدولية ملمارسات تعبئة ونقل الفاكهة واخلضنضوات
الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 1-2-2وصف العبوات
جيب أت تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضمن مناولة ار الطمناطم
واحنها وحفظها بالطضيقة املناسبة .وجيب أت تكوت العبوات خالية من أي مواد أو روائح رضيبة.
3-5

العرض
جيب عض
""1
""2

الطماطم على النحو التالي:
يف صورة ار منفضدة ،حمتفظة بالكأس وسويق قصري أو بدونهما؛
يف صورة عنقود ضي ملتز من الطماطم ،ومبعنى آخض ،كعنقنود زهنضي بأكملنه أو كجنزء منن عنقنود
زهضي ،حيث ينبغي أت يتكوت كل عنقود أو جزء من كل عنقود من العدد التنالي منن الطمناطم علنى
األقل:
-

 3ار من الطماطم ( ضتات إت كانت معلبة)،
أو  6ضات يف حالة الطماطم الكضزي ( 4ضات إت كانت معبأة).

-6

العالمات أو التوسيم

1-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضافة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العامة لوضع عالمنات األرذينة املعلبنة
 ،)1985تطبق األحكام احملددة التالية:
 1-1-6طبيعة املنتج
 1ألرضا

هذه املواصفات ،تشمل هذه املواد مواد مت إعادة استصخدامها يف رذاء نوعي.

(CODEX STAN 1-
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إذا كات املنتنج رري مضئي من اخلنارج ،فيجب أت توسنم كل عبنوة باسم املنتج ،وجيوز ومسهنا باسنم الصننف
و/أو النوع التجاري.
2-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أت حتمل كل عبوة اخلصائ التالية بأسطض مكتوبنة ممععنة يف نفنس ادهنة حينث توضنع العالمنات
بشكل مقضوء ويتعذر حموها وظاهضة للعيات من اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشحنة.
 1-2-6حتديد اهلوية
اسم وعنوات املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املضسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2
 2-2-6طبيعة املنتج
-

-

اسم املنتَج "طماطم" أو "عناقيد زهضية ملتزة من الطماطم" والنوع التجاري وذلنك إذا كاننت احملتوينات
رري مضئية من اخلارج .وجيب تنوفري هنذه التفاصنيل علنى الندوام بشنأت الطمناطم "الكنضزي" وطمناطم
"العصري" ،سواء كانت يف اكل عناقيد زهضية ملتزة أم رت.
اسم الصنف (اختياري).

 3-2-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجته أو اسم املكات الوطين أو اإلقليمي أو احمللي.
 4-2-6حتديد اهلوية التجارية
-

الفئة؛
احلجم معرب عنه كحد أدنى أو أقصى للقطض (إذا ما مت قياسه).

 2-2-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-4

امللوثات

 1-4ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوع للمواصنفات العامنة للدسنتور فيمنا يتعلنق بناملواد
امللوثة واملواد السمية يف األرذية (.)CODEX STAN 193-1995

 2تتطلب التشضيعات القطضية لعدد من البلدات اإلعالت الصضيح عن ارتسم والعنوات .رري أنه ينبغي اإلاارة إىل املضجع "املعبئ و/أو املضسل
(أو املصختصضات املعادلة)" على مقضبة من عالمة الضمز يف حال استعمال عالمة رمز.

Page 8 of 8

2-4

الغذائي.
-8
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ميتثل املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدود القصوع ملصخلفات مبيدات اآلفات اليت حتددها هيئة الدسنتور
النظافة الصحية

 1-8يوصَى بأت جيضي إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيه أحكام هذه املواصنفات وفقناً للبننود املتصنلة باملوضنوع منن
املدونة الدولية للممارسات املوصنى بهنا  -املبناد العامنة للنظافنة الصنحية لغأرذينة ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدوننة
ممارسات النظافة الصحية فيمنا يتعلنق بالفاكهنة واخلضنض الطازجنة ( )CAC/RCP 53-2003ورنري ذلنك منن نصنوص
الدستور الغذائي مثل مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة املمارسات.
 2-8وينبغي أت ميتثل املنتج ألي معايري ميكضوبيولوجية حمددة وفق ًا ملباد وضع املعايري امليكضوبيولوجية وتطبيقهنا
يف ميدات األرذية (.)CAC/GL 21-1997

