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مواصفات الدستور الغذائي للربتقال
)(CODEX STAN 245-2004

-1

تعريف املنتجات

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية للربتقال املستنبتة من
 Osbeckمن فصيلة  Rutaceaeاليت تقدم للمستهلك طازجة بعد التجهيز والتعبئة .ويستثنى منها ما هو
خمصص لألغراض الصناعية.

)Citrus sinensis (L.

-2

األحكام املتعلقة باجلودة

2-5

الشروط الدنيا

يتوجب يف مجيع الفئات ،ورهن ًا باألحكاام اااصاة بكائ فئاة و رجاة الساماو املقبولاة،
الربتقال كما يلي:
-

يكاو

كامال؛
سااليما ،وتتسااتبعد املنتجااات املتضااررم ماان الااتعطن و التلااب بصااورم اعلااها غ ا صااا ة
لالستهالك؛
نظيفا ،خاليا عمليا من ي ما م غريبة ظاهرم؛
خاليا عمليا من اآلفات اليت تؤثر على املظهر العام للمنتج؛
خاليا عمليا من الضرر الناجم عن اآلفات؛
خاليا من الرطوبة ااارجية غ الطبيعية باستثناء التكثب بعد اإلخراج من التخزين البار ؛
خاليا من ي رائحة غريبة و /و مذاق غريب؛
خاليا من األضرار اليت تسببها ا رارم املنخفضة و /و املرتفعة؛
خاليا من األضرار اليت يسببها الصقيع؛
خالياً من عالمات الذبول الداخلي؛
خالياً عمليا من الرضوض و /و القطوع الكب م امللتئمة.

 2-2-5وجيب يكو الربتقال قد بلغ رجة مالئمة من النمو والنضج مع مراعام خصائص الصنب ،وزمان
االقتطاف ،واملنطقة اليت استزرع فيها.

عدلت يف

5022 ،5002
MC512/A
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وجيب
-

يكو منو الربتقال وحالته مما ميكنه مما يلي:

حتمئ عمليات النقئ واملناولة،
الوصول حبالة مرضية إىل الوجهة املقصو م.

وميكن "إزالة اخضرار" الربتقال الذي يفي بهذه االشرتاطات .ولكن يسمح بهذه املعاجلاة فقاإ إ ا
حيدث تعديئ يف ااصائص املذاقية الطبيعية األخرى.
5-5

معايري النضج
يتحد نضج الربتقال باملؤشرات التالية:
-

اللو ؛
احملتوى األ نى للسائئ حمسوبا بالنسبة إىل الوز اإلمجاالي للثمارم وبعاد اساتخراج الساائئ
منها بالضغإ اليدوي.

 2-5-5اللون
يتعني تكو رجة لو الربتقال بعد منوه الطبيعي مما جيعئ الربتقال يصئ إىل اللو املعهو
للصنب عند بلوغه مقصده ،مع مراعام زما القطب ومنطقة النمو ومدم النقئ.
جيب يكو اللو هو اللو املعهو للصنب .والثمار ات اللو األخضر الفاتح مسموو بها شريطة
ال يتجاوز هذا اللو ختمس املساحة اإلمجالية لسطح الثمرم.
والربتقال املنتج يف مناطق حرارم مرتفعة وظروف رطوبة مرتفعة نسبيا خالل فرتم النضج ميكن
يستويف املعاي املذكورم يف القسم 5-5-5
يتجاوز اخضرار لونه ختمس سطح املساحة اإلمجالية شريطة
ناه.
 5-5-5احملتوى األدنى من السائل
-

الربتقال األمحر
جمموعة الربتقال بو سرّم
األصناف األخرى
األصناف  Sathgudi ،MosambiوPacitan
مع لو خضر يفوق اامس
األصناف األخرى مع لو خضر
مساحته تفوق اامس

 10يف املائة
 11يف املائة
 12يف املائة
 11يف املائة
 52يف املائة
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التصنيف
يصنب الربتقال يف ثالث فئات معرفة ناه.

 2-1-5الفئة "املمتازة"
جيب يكو الربتقال يف هذه الفئة عالي اجلاو م .وجياب يتمياز يف شاكله ومظهاره اااارجي
ونضجه ولونه خبصائص الصنب و /و النوع التجاري .وجيب يكاو خالياا مان العياوس باساتثناء عياوس
سطحية طفيفة جدا شريطة ال تؤثر هذه العيوس على املظهر العام للمنتج ونوعيتاه وجاو م ا فاا والعارض يف
العبوم
 5-1-5الفئة األوىل
جيب يكو الربتقال يف هذه الفئة عالي اجلو م .وجيب يتميز خبصائص الصانب و /و الناوع
التجاري .بيد نه ميكن السماو بالعيوس الطفيفة التالية شاريطة ال تاؤثر علاى املظهار العاام للمناتج ونوعيتاه
وجو م ا فا والعرض يف العبوم:
-

عيوس طفيفة يف الشكئ؛
عيوس طفيفة يف امللوِّنات؛
عيوس طفيفة يف القشرم تنشأ ثناء تكا ّو الثمارم مثائ القشارم الفضاية و اامرياة اللاو  ،إىل
آخره؛
عيوس طفيفة ملتئمة راجعة إىل سبب ميكانيكي كتلك الايت حتادث بسابب الارب واالحتكااك
واألضرار النااة عن املناولة  ،إىل آخره؛

ب الثمرم.
وجيب ال تؤثر العيوس بأي حال من األحوال على ل ّ
 1-1-5الفئة الثانية
تشمئ هذه الفئة الربتقال غ املؤهئ أل يدرج يف الفئتني األعلى ولكنه يفي بالشروط الادنيا املاذكورم
يف الفقرم  2-5عاله .بيد نه ميكن السماو بالعيوس التالية شريطة حياتفا الربتقاال خبصائصاه األساساية
من ناحية النوعية وجو م ا فا واملظهر العام والعرض:
-

عيوس يف الشكئ؛
عيوس يف امللوِّنات؛
عيوس طفيفة يف القشرم تنشأ ثناء تكا ّو الثمارم مثائ القشارم الفضاية و اامرياة اللاو  ،إىل
آخره؛
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عيوس طفيفة ملتئمة راجعة إىل سبب ميكانيكي كتلك الايت حتادث بسابب الارب واالحتكااك
واألضرار النااة عن املناولة ،إىل آخره؛
شونة القشرم؛
تغي ات سطحية ملتئمة يف القشرم،
انفصال جزئي وطفيب يف غالف الثمرم.

ب الثمرم.
وجيب ال تؤثر العيوس بأي حال من األحوال على ل ّ

-3

األحكام اخلاصة باحلجم
تحيد ا جم من خالل القطر األقصى للقسم األوسإ من الثمرم وفق ًا للجدول التالي:
رمز احلجم

القطر (باملليمرتات)

0

92 – 110

1

87 – 100

2

84 – 96

3

81 – 92

4

77 – 88

5

73 – 84

6

70 – 80

7

67 – 76

8

64 – 73

9

62 – 70

10

60 – 68

11

58 – 66

12

56 – 63

13

53 – 60

ويستبعد من لك الربتقال الذي يقئ قطره عن  21ملم.
ميكن تعبئة الربتقال حبسب العد  .ويف هذه ا الة ،ورهنا باالحتفاظ بتماثئ ا جم الذي تشرتطه
املواصفات ،ميكن ال يتفاوت ا جم يف العبوم الواحدم حبيث ال تقع الثمار كلها يف فئة واحدم من فئات
ا جم ولكن ضمن فئتني متجاورتني.
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ويتحقق التماثئ يف ا جم من خالل مستويات األحجام املذكورم عاله كما يلي ما يذكر غ

لك:

( )2بالنسبة للثمار املصفوفة يف طبقات منتظمة يف العبوم ،مبا فيها وحدات العبوات املعروضة على
املستهلك ،ال جيب يتجاوز الفرق األقصى بني الثمرم األصغر واألكرب يف فئة حجم واحدم،
و يف حالة الربتقال املعبأ بالتعدا ضمن فئتني متجاورتني ،ما يلي:
رمز احلجم
صفر إىل 5
 1إىل 6
 7إىل 21

أقصى فرق بامللليمرت بني الثمار يف نفس العبوة
22
9
7

( )5يف الثمار غ املصفوفة يف طبقات منتظمة يف العبوم والثمار املخصصة للبيع املباشر للمستهلك يف
عبوات صلبة فرا ية ،جيب ال يتجاوز الفرق بني الثمرم األصغر واألكرب يف العبوم نفسها نطاق
فئة ا جم املناسبة يف جدول األحجام ،و ال يتجاوز ،يف حالة الربتقال املعبأ بالعد  ،النطاق
بامللليمرت لواحدم من الفئتني املتجاورتني املقصو تني.
( )1فيما يتعلق بالثمار املعبأم يف صنا يق سائبة ويف عبوات فرا ية غ صلبة (الشبكات ،األكياس)
املخصصة للبيع املباشر إىل املستهلك ،جيب ال يتجاوز الفرق األقصى للحجم بني الثمرم
األصغر واألكرب يف الكمية و العبوم نفسها نطاق اميع ثالث فئات متتالية يف جدول
األحجام.
-4

األحكام املتعلقة باملسموح به

ميكن التسامح يف اجلو م وا جم يف كئ عبوم إ ا كا املنتج ال يفي باالشرتاطات احملد م للفئة املبينة.
1-4

التسامح يف اجلودة

 2-2-5الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حيث العد و الوز من الربتقال الذي ال يفي باالشرتاطات اااصة بالفئة ولكنه
يفي باشرتاطات الفئة األوىل و يدخئ ،استثناء ،يف حدو املسموو به لتلك الفئة.
 5-2-5الفئة األوىل
عشرم يف املائة من حيث العد و الوز من الربتقال الذي ال يفي باالشرتاطات اااصة بالفئة ولكناه
يفي باشرتاطات الفئة الثانية و يدخئ ،استثناء ،يف حدو املسموو به لتلك الفئة.
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 1-2-5الفئة الثانية
عشرم يف املائة من حيث العاد و الاوز مان الربتقاال الاذي ال يفاي باالشارتاطات اااصاة بالفئاة
وال با د األ نى من االشرتاطات ،باستثناء املنتج املتضرر من التعطن و غا لاك مان حااالت التلاب الاذي
جيعله غ صاحل لالستهالك.
ويسمح ضمن هذه الفئة من حدو التسامح حبد قصى  2يف املائة من الثمار اليت تظهر عليهاا عياوس
سطحية طفيفة و ضرار غ ملتئمة وخدوش جافة و طرية ،والفاكهة املنكمشة.
 5-5حدود التسامح يف احلجم
ا جم املسموو به لكافة الفئات هو  20يف املائة من حيث العد و الوز من الربتقال وهو ماا ينااظر
ا جم الذي يزيد و /و ينقص مباشرم عما هو مشار إليه على العبوم.
وتنطبق نسبة  20يف املائة من حدو التسامح فقإ على الثمار اليت ال يقئ قطرها عن  20ملم.

-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

2-2

التماثل

جيب تكو حمتويات كئ عبوم متماثلة وحتتوي على الربتقاال فقاإ ومان نفاس املنشاأ والصانب
و /و النوع التجاري والنوعية وا جم ،ومن نفس رجة النضج والنمو بشكئ ظااهر .وجياب ميثائ اجلازء
املرئي من حمتويات العبوم كئ حمتويات العبوم .وباإلضافة إىل لك فإ التماثئ يف اللو مطلوس بالنسبة للفئة
"املمتازم".
5-2

التعبئة

جيب تعبئة الربتقال بطريقة حتمي املنتج على النحو الصاحيح .وجياب تكاو املاوا املساتخدمة
اخئ العبوم جديدم ،1ونظيفة وجيدم مبا حيول و التسبب بأي ضارر خاارجي و اخلاي بااملنتج .ويتسامح
باستخدام موا  ،وبوجه خاص الورق و الادمغات الايت حتمائ املواصافات التجارياة ،شاريطة ياتم الطباع
و التوسيم حبرب و غراء غ سام.
وجيب تاتعبأ مثار الربتقال يف كئ عبوم باالمتثال للمدونة الدولية ملمارساات تعبئاة ونقائ الفاكهاة
وااضروات الطازجة املوصى بها ).(CAC/RCP 44-1995

1

ألغراض هذه املواصفات ،تشمئ هذه املوا موا ا مت إعا م استخدامها يف غذاء نوعي.
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 2-5-2وصف العبوات
جيب تفي العبوات مبواصفات النوعية والنظافة الصحية والتهوياة واملقاوماة الايت تضامن مناولاة
مثار الربتقال وشحنها وحفظها بالطريقة املناسابة .وجياب تكاو العباوات خالياة مان ي ماوا و روائاح
غريبة.
1-2

العرض
ميكن عرض الربتقال كما يلي:
( ) مصفب يف طبقات منتظمة يف العبوم .وهذا الشكئ من العرض إلزاماي للفئاة املمتاازم واختيااري
للفئتني األوىل والثانية؛
(س) غ مصفب يف عبوات .ويسمح بهذا العرض للفئتني األوىل والثانية فقإ؛
(ج) بالعد و الوز يف عبوات فرا ية خمصصة للبيع املباشر للمستهلك بوز يقئ عن  2كلغ.

-6

العالمات أو التوسيم

2-6

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضااافة ملتطلباااات "مواصاافات الدساااتور الغاااذائي العامااة لوضاااع عالمااات األغذياااة املعلباااة"
( ،)CODEX STAN 1-1985تطبق األحكام احملد م التالية:
 2-2-6طبيعة املنتج
إ ا يكن املنتج مرئي ًا من خارج العباوم ،ياذكر يف بطاقاات التوسايم املوضاوعة علاى كائ عباوم ( و
الكمية من املنتج املعروضة بشكئ سائب) اسم املنتاَج وميكن يوضع اسم الصنب و /و النوع التجاري.
5-6

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

جيب حتمئ كئ عبوم ااصائص التالية بأساطر مكتوباة جممةعاة يف نفاس اجلهاة حياث توضاع
العالمات بشكئ مقروء ويتعذر حموها وظاهرم للعيا من ااارج ،و يف املستندات املصاحبة للشحنة.
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 2-5-6حتديد اهلوية
اسم وعنوا املصدِّر و /و املعبِّئ و /و املرسِئ .رمز حتديد اهلوية (اختياري).2
 5-5-6طبيعة املنتج
اسم املنتَج إ ا تكن احملتويات مرئية من ااارج .اسم الصنب و /و النوع التجاري (اختياري).3
 1-5-6منشأ املنتج
بلد املنشأ ،وعلى ساس اختياري املنطقة اليت نتجته و اسم املكا الوطين و اإلقليمي و احمللي.
 5-5-6حتديد اهلوية التجارية
-

-

الفئة؛
رمز ا جم يف حالة عرض الثمار وفقاً جلدول األحجاام ،و رماز ا جام األ ناى واألقصاى يف
حالة وجو ثالثة حجام متتالية من جدول األحجام؛
رمز ا جم ( و إ ا كانت الثمار املعبأم بالعد تدخئ يف فئتني متجاورتني مان فئاات ا جام،
فيجب بيا رماز ا جام و القطار األ ناى واألقصاى بااملليمرت) وعاد الثماار يف حالاة الثماار
املصفوفة يف طبقات يف العبوم.
اإلشارم إىل استخدام موا حافظة إ ا اقتضى األمر؛
الوز الصايف (اختياري).

 2-5-6عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 2-7ميتثئ املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للمستويات القصوى للمواصفات العامة للدساتور فيماا يتعلاق
باملوا امللوثة واملوا السمية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
 5-7ميتثئ املنتج الذي تغطيه هذه املواصفات للحدو القصاوى ملخلفاات مبيادات اآلفاات الايت حتاد ها
هيئة الدستور الغذائي.

 2تتطلب التشريعات القطرية لعد من البلدا اإلعال الصريح عن االسم والعنوا  .غ نه ينبغي اإلشارم إىل املرجع "املعبئ و /و املرسئ
( و املختصرات املعا لة)" على مقربة من عالمة الرمز يف حال استعمال عالمة رمز.

 3يتطلب التشريع الوطين لعد من البلدا إعالناً صرحياً عن الصنب.
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النظافة الصحية

 2-8يوصَى بأ جيري إعدا ومناولاة املناتج الاذي تغطياه حكاام هاذه املواصافات وفقا ًا للبناو املتصالة
باملوضااوع ماان املدونااة الدوليااة للممارسااات املوصااى بهااا  -املبااا ا العامااة للنظافااة الصااحية لألغذيااة
( ، )CAC/RCP 1-1969ومدونااة ممارسااات النظافااة الصااحية فيمااا يتعلااق بالثمااار وااضاار الطازجااة
( )CAC/RCP 53-2003وغ لك من نصوص الدستور الغذائي مثئ مدونة ممارسات النظافة الصحية ومدونة
املمارسات.
 5-8وينبغي ميتثئ املنتج ألي معاي ميكروبيولوجية حمد م وفق ًا ملبا ا وضع املعاي امليكروبيولوجية
وتطبيقها يف ميدا األغذية (.)CAC/GL 21-1997

