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مواصفات الدستور الغذائي لعرانيس الذرة الصغرية
()CODEX STAN 188 - 1993
-1

تعريف املنتـَج

تنطبق هذه املواصفات على عرانيس (كيزان) ،بدون شوشة ومئرب ،واألصناف التجاريةة مة عةرانيس الةذر
الصغري (إزهرار الذر ) املستنبتة م الذر الصفراء ( )Zea mays L.م فصيلة النجيليات ( ،)Gramineaeاملفصولة ع
الشوشة والعصافة (القشور) واملئرب ،اليت تقدم طازجة م أجل االستهالك اآلدمي ،بعد التجهيز والتعبئة .ويسةتبعد مة
هذه املواصفات عرانيس الذر الصغري املخصصة للتجهيز الصناعي.

-2

األحكام املتعلقة باجلوةة

1-5

االشرتاطات الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهناً باألحكام اخلاصة بكل فئةة ودرجةة السةحاا املقبولةة ،أن تكةون عةرانيس
الذر الصغري كحا يلي:
 كاملة؛ سليحة ،وتستثنى منها املنتجات املتضرر م التعف أو التلف بصور جتعلها غري صاحلة لالستهالك؛ نظيفة ،خالية عحليا م أي ماد غريبة ظاهر ؛ خالية عحليا م الضرر الناجم ع اآلفات؛ خالية م الرطوبة اخلارجية غري الطبيعية؛ خالية م أي رائحة غريبة و/أو مذاق غريب؛ طازجة م حيث املظهر؛ خالية عحليا م الشوشة.وينبغي أن يكون القطع املعحول عند قاعد العرنس نظيفا وحمددا متاما .وحدوث تغيري طفيف يف لون سةط
القطع ناجم ع التخزي يعترب مقبوال.
1-1-5

وجيب أن يكون منو عرانيس الذر الصغري وحالتها مما ميكنها مما يلي:
 حتحل عحليات النقل واملناولة، والوصول حبالة مرضية إىل الوجهة املقصود .عدلت
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التصنيف
تصنف عرانيس الذر الصغري يف ثالث فئات معرفة أدناه.

1-1-5

الفئة "املمتازة"

جيب أن تكون عرانيس الذر الصغري يف هذه الفئة جيد التقليم وخاليةة مة القشةور والسةيقان والشةو ،
وسليحة وم نوعية فائقة اجلود  .وجيب أن تتحيةز خبصةائ الصةنف و /أو النةو التجةاري .بيةد أنةمي ميكة السةحاا
بالعيوب الطفيفة التالية شريطة أال تؤثر هذه العيوب على املظهر العام للحنتج وجودتمي وجود احلفظ والعرض يف العبو .
5-5-5

الفئة األوىل

جيب أن تكون عرانيس الذر الصغري يف هذه الفئة جيد التقليم وخاليةة مة القشةور والسةيقان والشةو ،
وم نوعية جيد  .وجيب أن تتحيز خبصائ الصنف و /أو النو التجاري .وجيب أن تكون خالية م العيوب باستثناء
عيوب سطحية طفيفة جدا شريطة أال تؤثر هذه العيوب على الشكل العةام للحنةتج وجودتةمي وجةود احلفةظ والعةرض يف
العبو :
 عيوب طفيفة يف الشكل وامللوِّنات والقوام؛ عيوب طفيفة يف الرتتيب غري املنتظم للب غري النامي (البذير )؛ عيوب طفيفة على السط نتيجة للرضوض أو اخلدو أو األضرار اآللية األخةر  .وجيةب أال تتجةاوزاملساحة الكلية املتضرر  2يف املائة لكل عرنوس؛
 جيب أن تكون الشوشة املوصولة بالعرنوس و /أو املنزوعة منمي ضئيلة بدون أن تؤثر على املظهر.3-5-5

الفئة الثانية

تشحل هذه الفئة عرانيس الذر الصغري غري املؤهلة لإلدراج يف الفئتني األعلى ،ولكنها تفي بالشةرو الةدنيا
املذكور يف القسةم  1-5أعةاله .بيةد أنةمي ميكة السةحاا بةالعيوب التاليةة شةريطة أن حتةتفظ عةرانيس الةذر الصةغري
خبصائصها األساسية م حيث اجلود وجود احلفظ والعرض:
 عيوب يف الشكل وامللوِّنات والقوام؛ عيوب يف الرتتيب غري املنتظم للب غري النامي (البذير )؛ عيوب على السط نتيجة للرضوض أو اخلدو أو األضةرار امليكانيكيةة األخةر  .وجيةب أال تتجةاوزاملساحة الكلية املتضرر  10يف املائة لكل عرنوس؛
 -جيب أن تكون الشوشة املوصولة بالعرنوس و /أو املنزوعة منمي ضئيلة بدون أن تؤثر على املظهر.
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األحكام اخلاصة باحلجم
يُحدد احلجم حبسب طول عرنوس الذر الصغري وفقا للجدول التالي:
رمز احلجم
ألف
باء
جيم

 5.0سم.
-4

الطول
(بالسنتيحرتات)
7 -2
9 -7
15 -9

وبالنسبة جلحيع األحجام ،ينبغةي أال يقةل العةرض األدنةى عة  1.0سةم وال يزيةد العةرض األقصةى علةى

األحكام اخلاصة باملسموح به

يُسح حبدود للتسام فيحا يتعلق بالنوعية واحلجم يف كل عبو بالنسبة للحنتج الةذي ال يفةي باالشةرتاطات
احملدد للفئة املبينة.
1-4

حدوة التسامح يف النوعية

1-1-4

الفئة "املمتازة"

مخسة يف املائة م حيث العدد أو الوزن بالنسبة لعرانيس الذر الصغري اليت ال تفي باالشرتاطات اخلاصةة
بالفئة ولكنها تفي باشرتاطات الفئة األوىل أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسحوا بمي لتلك الفئة.
5-1-4

الفئة األوىل

عشر يف املائة م حيث العدد أو الوزن م عرانيس الذر الصغري اليت ال تفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئة
ولكنها تفي باشرتاطات الفئة الثانية أو تدخل ،استثناء ،يف حدود املسحوا بمي لتلك الفئة.
ويف حالة عرانيس الذر الصغري ذات العصافة والسيقان غري املزالة بالكامل ،فننمي يسح بنسةبة  2يف املائةة
فقط م حيث العدد أو الوزن م العرانيس ذات العصافة والسيقان البالغ طوهلا  0.2سم.
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الفئة الثانية

عشر يف املائة م حيث العدد أو الوزن م عرانيس الذر الصغري اليت ال تفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئة
وال احلد األدنى م االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر م التعف أو غري ذلةك مة التلةف الةذي جيعلةمي غةري صةا
لالستهالك.
ويف حالة عرانيس الذر الصغري ذات العصافة والسيقان غري املزالة بالكامل ،فننمي يسح بنسةبة  2يف املائةة
فقط م حيث العدد أو الوزن م العرانيس ذات العصافة والسيقان البالغ طوهلا  0.2سم.
5-4

حدوة التسامح يف احلجم

 2يف املائة بالنسبة للفئة "املحتاز " و  10يف املائة بالنسبة للفئتني األوىل والثانية م عرانيس الذر الصغري ؛
م حيث العدد أو الوزن ،اليت ال تفي باالشرتاطات املتعلقة باحلجم ،إال أنها تدخل مباشةر يف الفئةة الواقعةة فةوق أو
حتت تلك املبينة يف القسم .3

-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

جيب أن تكون حمتويات كل عبو متحاثلة وحتتوي على عرانيس الذر الصغري فقط وم نفس املنشأ والنوعية
واحلجم .وجيب أن ميثل اجلزء املرئي م حمتويات العبو كل حمتويات العبو .
5-2

التعبئة

جيب تعبئة عرانيس الذر الصغري بطريقةة حتحةي املنةتج علةى النحةو الصةحي  .وجيةب أن تكةون املةواد
املستخدمة داخل العبو جديد  ،1ونظيفة وجيد مبا حيول دون التسبب بأي ضرر خارجي أو داخلةي بةاملنتج .ويُسةح
باستخدام مواد ،وبوجمي خاص الورق أو الدمغات اليت حتحل املواصفات التجارية شريطة أن يتم الطبع أو التوسيم حبةرب
أو غراء غري سام.
وجيب أن تةُعبأ عرانيس الذر الصغري يف كل عبو باالمتثال للحدونة الدولية ملحارسات تعبئة ونقل الفاكهةة
واخلضروات الطازجة املوصى بها ).(CAC/RCP 44-1995

1

ألغراض هذه املواصفات ،تشحل هذه املواد موادا مت إعاد استخدامها يف غذاء نوعي.
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وصف العبوات

جيب أن تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوية واملقاومة اليت تضةح مناولةة عةرانيس
الذر الصغري وشحنها وحفظها بالطريقة املناسبة .وجيب أن تكون العبوات خالية م أيٍ م املواد أو الروائ الغريبة.

-6

العالمات أو التوسيم

1-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضةةةةافة ملتطلبةةةةات مواصةةةةفات الدسةةةةتور الغةةةةذائي العامةةةةة لوضةةةةع عالمةةةةات األغذيةةةةة املعلبةةةةة
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملدد التالية:
1-1-6

طبيعة املنتج

إذا مل يكةة املنةةتج مرئيةة ًا مةة خةةارج العبةةو  ،يةةذكر يف بطاقةةات التوسةةيم املوضةةوعة علةةى كةةل عبةةو
(أو على كل جمحوعة م املنتج املعروض سائبا) اسم املنتةَج وميك أن يوضع اسم الصنف.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب أن حتحل كل عبو اخلصائ التالية بأسطر مكتوبة جمحَّعة يف نفس اجلهة حيةث توضةع العالمةات
بشكل مقروء ويتعذر حموها وظاهر للعيان م اخلارج ،أو يف املستندات املصاحبة للشةحنة .وبالنسةبة للحنةتج املشةحون
سائبا ،جيب أن تظهر هذه اخلصائ يف مستند مصاحب للبضائع.
1-5-6

حتديد اهلوية
اسم وعنوان املصدِّر و /أو املعبِّئ و/أو املرسِل .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2

5-5-6

طبيعة املنتج
اسم املنتَج إذا مل تك احملتويات مرئية م اخلارج .اسم الصنف أو النو التجاري (اختياري).

3-5-6

منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى أساس اختياري املنطقة اليت أنتجتمي أو اسم املكان الوطين أو اإلقليحي أو احمللي.

 2تتطلب التشريعات القطرية لعدد م البلدان اإلعالن الصري ع االسم والعنوان .غري أنمي ينبغي اإلشار إىل املرجع "املعبئ و/أو املرسل (أو
املختصرات املعادلة)" على مقربة م عالمة الرمز يف حال استعحال عالمة رمز.
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حتديد اهلوية التجارية
 الفئة؛ احلجم (رمز احلجم) ؛ -الوزن الصايف (اختياري).

2-5-6

عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)

-7

امللوثات

ميتثل املنتج الذي تغطيمي هذه املواصفات للحستويات القصو للحواصفات العامة للدستور فيحةا يتعلةق بةاملواد
1-7
امللوثة واملواد السحية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
ميتثل املنتج الذي تغطيمي هذه املواصفات للحةدود القصةو ملخلفةات مبيةدات اآلفةات الةيت حتةددها هيئةة
5-7
الدستور الغذائي.
-8

النظافة الصحية

يوصَ ى بأن جيري إعداد ومناولة املنتج الذي تغطيمي أحكام هذه املواصفات وفقاً للبنود املتصلة باملوضةو مة
1-8
املدونةةةةةة الدوليةةةةةة للححارسةةةةةات املوصةةةةةى بهةةةةةا  -املبةةةةةادا العامةةةةةة للنظافةةةةةة الصةةةةةحية لألغذيةةةةةة
( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونةةةة ممارسةةةات النظافةةةة الصةةةحية فيحةةةا يتعلةةةق بالفاكهةةةة واخلضةةةر الطازجةةةة
( )CAC/RCP 53-2003وغةري ذلةك مة نصةوص الدسةتور الغةذائي مثةل مدونةة ممارسةات النظافةة الصةحية ومدونةة
املحارسات.
وينبغي أن ميتثل املنةتج ألي معةايري ميكروبيولوجيةة حمةدد وفقة ًا ملبةادا وضةع املعةايري امليكروبيولوجيةة
5-8
وتطبيقها يف ميدان األغذية (.)CAC/GL 21-1997

