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-1

النطصاق

1-1

تسري هذه املواصفة على الذرة املعدة لالستهالك البشري أي اجلاهزة لالستخدام املقصود كغذاء بشري ،سواء كانت
معبأة أو تباع سائبة من العبوة مباشرة إىل املستهلك .وحتدد ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه املواصفة االشرتاطات يف مجيع أنواع حبوب الذرة
املفلطح ـ ــة املقش ـ ــورة  ،Zea Mays indentata Lو/أو حب ــوب ال ـ ــذرة الصلب ــة املقشورة ،Zea Mays indurate L
أو مهجناهتا .وال تسري على الذرة املطبوخة.

-2

الاوفف

1-2

تعريف املنتجصات
الذرة هي احلبوب املقشورة من األصناف اليت جاء تعريفها يف النطاق.

-3

الرتكيب األسصاسي وعاوامل اجلاودة

1-3

عاوامل اجلاودة – العصام

1-1-3

تكون الذرة مأمونة وصاحلة لالستهالك البشري.

2-1-3

تكون الذرة خالية من النكهات والروائح غري الطبيعية واحلشرات احلية.

3-1-3

تكون الذرة خالية من القذارة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.

2-3

عاوامل اجلاودة – احملددة

1-2-3

حمتاوى الرطاوب

 15.5يف املائة م/م كحد أقصى

يتعني اشرتاط مستوايت أدىن من الرطوبة ابلنسبة إىل بعض الوجهات بسبب املناخ ومدة النقل والتخزين.
2-2-3

املاواد الدخيل هي مجيع املواد العض ـ ـ ــوية وغري العض ـ ـ ــوية عالف الذرة ،وقطع العرانيب املكس ـ ـ ــورة ،واحلبوب األخر
والقذارات.

1-2-2-3

القذارات هي الشوائب احليوانية املصدر (مبا يف ذلك احلشرات امليتة) .وأقصاها  0.1يف املائة م/م.

2-2-2-3

البذور السصام أو الضصارة
جيب أن تكون املنتجات املشـ ـ ــمولة ذحكام هذه املواصـ ـ ــفة خالية من البذور السـ ـ ــامة أو الض ـ ـ ـارة التالية بكميات قد
تشكل خطرا على صحة اإلنسان.
(Ricinus

 الصنجية ( ،)spp Crotalariaوخرم احلنطـ ــة ( ،)Agrostemma githago Lوقنـ ـ ــدل الفاصوليـ ـ ــا
 ،)communis Lوعشبة جيمسن ( ،)Datura sspوأي بذور أخر معروفة عموما على أهنا ضارة ابلصحة.
 3-2-2-3املاواد الدخيل العضو و و و وواوي األخرى املعروفة كملواثت عض ـ ـ ـ ـ ـ ــوية عالف احاد احلبوب الص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلة لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك
(البذور الغريبة ،اجلذور ،وما إىل ذلك) (أقصاها  1.5يف املائة م/م).
 4-2-2-3املاواد غري العضو وواوي الدخيل املعروفة كملواثت غري عض ـ ــوية (األحجار واألتربة ،وما إىل ذلك) (أقص ـ ــاها  0.5يف
املائة م/م).
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امللاواثت

1-4

املعصادن الثقيل

3

تكون الذرة خالية من املعادن الثقيلة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.
2-4

خملةصات مبيدات اآلفصات
ختضع الذرة للحدود القصو للمخلفات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي هلذه السلعة.

3-4

السماوم الةطري
ختضع الذرة للحدود القصو ملخلفات السموم الفطرية اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي هلذه السلعة.

-5

النظصاف العصام

1-5

يوص ـ ــى اعداد املنتجات املش ـ ــمولة ذحكام هذه املواص ـ ــفة ومناولتها وفقا ل قس ـ ــام ذات الص ـ ــلة من املباد العامة لن افة األغذية
( )CXC 1 1969وغري ذلك من مدوانت املمارسات ذات الصلة هبذا املنتج واليت توصي هبا هيئة الدستور الغذائي.

2-5

يكون املنتج خاليا من املواد الكريهة إىل أقصى حد ممكن حبسب ممارسات التصنيع اجليدة.

3-5

عند اختبار املنتج ابألساليب املناسبة ألخذ العينات والفحص ،يكون كما يلي:
 خاليا من الكائنات احلية الدقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛ خاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛ -خاليا من أية مادة تكون انشئة من كائنات حية دقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.

-6

التعبئ

1-6

تعبأ الذرة يف حاوايت حتافظ على صفات الن افة والصفات التقنية والتغذوية واحلسية للمنتج.

2-6

تصــنع احلاوايت ،مبا يف ذلك مواد التعبئة ،من مواد مأمونة ومناســبة لالســتخدام املقصــود منها .وينبغي أالّ ينتج عنها
أية مواد سامة أو رائحة أو نكهة غري مرغوب فيها يف املنتج.

3-6

عند تعبئة املنتج يف أكيال ،جيب أن تكون هذه األكيال ن يفة ومتينة وقوية احلياكة أو مغلقة بشكل حمكم.

-7

التاوسيم
ابإلض ـ ـ ــافة إىل متطلبات املواص ـ ـ ــفة العامة املتعلقة بتوس ـ ـ ــيم األغذية املعبأة مس ـ ـ ــبقا ( )CXS 1 1985تطبق األحكام
احملددة التالية:

1-7

اسم املنتج

 1-1-7يكون اسم املنتج الذي ي هر على بطاقة التوسيم "الذرة (ذرة)".
2-7

تاوسيم احلصاوايت غري املخصص للبيع التجزئ
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توضح املعلومات اخلاصة ابحلاوايت غري املخصصة للبيع ابلتجزئة إما على احلاوية أو يف املستندات املصاحبة ،ولكن
جيب أن ي هر على احلاوية اس ـ ـ ـ ـ ــم املنتج وعالمة تعريف الش ـ ـ ـ ـ ــحنة واس ـ ـ ـ ـ ــم وعنوان املص ـ ـ ـ ـ ــنّع أو املعب  .غري أنه جيوز
االستعاضة عن اسم املنتجات وعالمة تعريف الشحنة واسم وعنوان املصنّع أو املعب بعالمة تعريف بشرط أن يكون
من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمة يف املستندات املصاحبة.
-8

أسصاليب التحليل وأخذ العينصات
أن ر نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة املتعلقة ذساليب التحليل وأخذ العينات.

5
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امللحق
يف احلاالت اليت يرد فيها أكثر من عامل حمدد و/أو أســلوب حتليل ،نوصــي بشــدة أن سدد املســتخدمون أســلوب التحليل
املناسب وحدوده املناسبة.
العاوامل/األوفصاف

احلدود

العرانيس من األلاوان األخرى

طريق التحليل
الفحص ابلعني اجملردة

 يف الذرة الص ـ ـ ـ ــفراء .تعتر حبوب الذرة ذات احل ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 5.0 :يف امل ـ ــائ ـ ــة
اللون األصـ ــفر واألفر اخلفيف ذرة صـ ــفراء .حسب وزن الذرة من ألوان أخر
كما أن حبوب الذرة ذات اللون األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر
و/أو األفر الداكن تعتر من الذرة الص ــفراء
أيضا ،شريطة أن اللون األفر الداكن يغطي
أقل من  50يف املائة من سطح احلبة
 يف الذرة البيضـ ـ ـ ـ ــاء .تعتر حبوب الذرة ذات
اللون األبيض والوردي اخلفيف ذرة بيض ـ ــاء.
كم ــا أن حبوب ال ــذرة ذات اللون األبيض احل ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 2.0 :يف امل ـ ــائ ـ ــة
والوردي تعتر من الذرة البيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،حسب وزن الذرة من ألوان أخر
ش ـ ـ ـريطة أن اللون الوردي يغطي أقل من 50
يف املائة من سطح احلبة
 يف ال ــذرة احلمراء .تعتر حبوب ال ــذرة ذات احل ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 5.0 :يف امل ـ ــائ ـ ــة
اللون الوردي واألبيض أو ذات اللون األفر حسب وزن الذرة من ألوان أخر
الداكن واألصفر ذرة فراء ،شريطة أن اللون
الوردي أو األفر الداكن يغطي  50يف املائة
أو أكثر من سطح احلبة
 الذرة املخلوطة
العرانيس من األشكصال األخرى

الفحص ابلعني اجملردة

 يف الذرة الصلبة

احل ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 5.0 :يف امل ـ ــائ ـ ــة
حسب وزن الذرة من أنواع أخر

 يف الذرة املفلطحة

احل ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 5.0 :يف امل ـ ــائ ـ ــة
حسب وزن الذرة من أنواع أخر
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العاوامل/األوفصاف
 الذرة الصلبة واملفلطحة

احلدود

طريق التحليل

من  5.0يف املــائــة إىل  95يف املــائــة
من وزن الذرة الصلبة

العياوب
 احلبوب املعيبة .هي احلبوب املصـ ـ ـ ـ ـ ــابة ابلدود احلد األقص ـ ـ ـ ــى 7.0 :يف املائة على الفحص ابلعني اجملردة
أو احلشـرات ،أو اليت هبا بقع ،أو املريضـة ،أو أال تكون احلبوب املريضة أكثر من
املتغري لوهنا ،أو بدأت اإلنبات ،أو املص ـ ـ ـ ـ ـ ــابة %0.5
ابلصقيع ،أو مصابة ذي أضرار مادية
- العرانيب املكسورة

احلد األقصى 6.0 :يف املائة

1983-ISO 5223
(املنخل املعدين 4.50

 حبوب أخر

احلد األقصى 2.0 :يف املائة

الفحص ابلعني اجملردة

مم)

