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карори Комиссияи Аврупои 1799/2001 аз 12 сентябри 2001.
Тагйироти иловашуда: карори 907/2004 аз 29 апрели 2004.
Стандарти мазкур ба лимонхои тару тозае марбут аст, ки барои таъмини истифодабарандагон мукаррар шудаанд. Вале на барои

1. МУАЙЯНКУНИ истифодаи саноати.
2. ТАЛАБОТИ МИНИМАЛИ

зарарнадида, мачакнашуда, заданашуда, сихат, тоза, амалан бидуни хашарот ва пайи осебдида, бидуни нишонахои пажмурдашавии
дохили, бидуни кафидагихои калони сихатшуда, бидуни нуксонхои бо сабаби харорати баланд ва ё паст суратгирифта, бидуни кадом гуна
намнокии анормали дар кисмати болои, бидуни буйи гайр/мазаи бегона.

3. ТАЛАБОТ БА РУШДУ ИНКИШОФ ВА ПУХТАРАСИДАГИ
Эхтиёткорона гирдоваришуда ва мутобики меъёрхои нишондодашудаи барои намудхои мазкур мукаррар гардида, мухлати гирдовари ва
минтакахои сабзишу афзоиши онхо ба дарачаи мувофики максад инкишоф ва пухтаги расонида шудаанд.
Дарачаи рушду инкишоф ва пухтагарасидаги бояд чунин сурат гирад, ки дар он мевачот метавонанд:
- хамлу накл, интикол, боркунию фароварданро бардошт намоянд; ва
- ба махали мукарраршуда дар холати каноатбахш бурда расонидан.
Талабот ба пухтарасидаги
Пухтарасида аз руи чунин мушаххасоте муайян карда мешавад, ки дар поён барои хар як навъ аник мегарданд:
1. мавчудияти минималии шарбат, вобаста аз навъхо (одатан 25%)
2. мавчудияти минималии умумии моддахои сахти махлулшаванда (TSS), яъне мавчудияти минималии шакар
3. Ранг бояд барои хар як намуде, ки онхо мансубанд, типики буданашон лозим аст. Вале мевахои рангашон сабзро ( факат на сабзи
баланд) чоиз шуморидан мумкин аст, ба шарте ки онхо ба талаботи минимали оид ба мавчудияти шарбат чавобгу бошанд.

4. ТАСНИФОТИ МАВОД

бузурги

И ДИАМЕТР/ ШУМОРАИ

Навъи оли: Лимухои ин намуд бояд сифати бехтарин дошта бошанд. Мувофики шакл, намуди зохири, рушду инкишоф ва ранг онхо бояд
ба хусусиятхои намудхои мазкур ва ё категорияхои махсулот мутобикат намоянд. Онхо бояд бидуни нуксон бошанд, вале хамзамон баъзе
нуксонхои на он кадар ахамиятноки сатхи болоии мавод, ки он ба намуди умумии зохирии мавод, сифати он, хифзу нигохдории он ва
намуди молии махсулот дар бастабанди таъсир намерасонанд, гузашт кардан мумкин аст.
Тамоили кобили ичозат - 5 % махсулот дар доираи стандартхои Навъи якум мебошад.
Навъи якум: Лимонхои навъи мазкур бояд сифати хеле хуб дошта бошанд. Онхо бояд дори он хосият ва аломатхое бошанд, ки онхо баоои
намуди мазкур ва ё категорияи молии он характернок мебошанд. Вале хамзамон баъзе нуксонхои камахамияти зеринро чоиз
мешуморанд, ба шарте ки онхо ба намуди умумии зохири, сифати он, хифзу нигохдории мавод ва намуди молии махсулот дар басбандии
он таъсире надоранд:
- нуксони камахамияти шакл
- нуксони камахамият дар ранги он
- нуксони камахамияти пусти он, ки дар раванди шаклгирии мева ба монанди догхои сиёхтоб ва нукрагин ва гайра пайдо мешаванд.
- нуксонхои камахамияти осебхои сихатшудае, ки бо сабабхои хусусияти механикидоштаи ба монанди жола задан, молиш хурдан, захм
гирифтан хангоми хамлу накли он ва гайра ба амал омадаанд.
Тамоили кобили ичозат - 10 % махсулот дар доираи стандартхои Навъи дуюм мебошад.
Навъи дуюм: Ба ин навъ лимонхое мансубанд, ки дар мачмуъ онхоро наметавон ба гурухи навъхои оли ва якум шомил намуд, вале ба
талаботи минималии зикршудаи боло чавобгу мебошанд.
Чунин нуксонхо чоиз аст, ба шарте ки агар лимухо хусусиятхои асосии хешро аз нуктаи назари сифат, хифзу нигохдори ва намуди моли
мухофизат намуда бошанд:
- нуксони шакл
- нуксон дар ранг
- нуксонхои пусти он, ки дар раванди шаклгирии мева ба монанди догхои сиёхтоб ва нукрагин ва гайра ба вучуд омадаанд.
- нуксонхои осебхои сихатшудае, ки бо сабабхои характери механики дошта ба монанди жола задан, молиш хурдан, захм гирифтан
хангоми хамлу накли он ва гайра сурат гирифтаанд.
- осебхои сихатёфтаи сатхт болои пуст
- пусти дурушту дагал
Тамоили кобили ичозат - 10 % махсулот ба истиснои маводи осебдида ва гайри кобили истифода мебошад.
5. АНДОЗАГИРИ АЗ РУИ ДИАМЕТР/ШУМОРАИ МЕВАХО
андозаи минимали: 45 мм
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5. АНДОЗАГИРИ АЗ РУИ ДИАМЕТР/ ШУМОРАИ
МЕВАХО

аз руи шумора:
диапазони тагйирёбии андозахо дар мукова метавонад аз худуди як коди андоза убур намояд, вале дар доираи ду коди хамчавор бояд
боки монанд.
Хамчинси:

Фаркияти максимали байни мевахо дар як бастабанди (бо мм)
дар кабатхои мукаррари дар пакетхо
на дар кабатхои мукаррари дар пакетхо
аз маводи сахт
дар контейнерхо ва ё пакетхо аз маводи
мулоими боли хам

≤ 7 мм
бастабандишуда бо диаметри: ≤
бастабандишуда бо шумораи: ≤
≤ 3 андозаи паихам дар як чой

Ичозат аз руи андоза: Барои хамагуна навъхо ва хангоми хама намуди чобачокуни мавчудияти хади аксари 10% (аз руи адад ва ё вазн)
мевахоеро, ки онхо аз руи андоза бевосита мансубанд ба пешинагон ва ё ояндагон тибки андозаи дар мукова ишора шуда, ичозат
мебошад.Дар хама гуна холат ичозат ба 10% танхо ба мевахое, ки онхо хурдтар аз 43 мм мебошанд, амали мегардад:

6. НАМУДИ МОЛИИ МАХСУЛОТ

Якхелаги: аз руи мансубият, навъ ва категорияи мавод, сифат, андозахо, дарачаи сатхи пухтаги бояд якхела бошад.Илова бар
ин, талаботи якхела будани мевахои навъи оли низ ба ранги онхо тааллук дорад.Кисмати намудори мевахо дар муковабанд
бояд монанди хамаи маводи дохили бастабанди якрангу якхела бошад.
Бастабанди: Мевахо бояд чунин тарзе бастабанди шаванд, ки он нигохдории кобили зарурати маводро таъмин намояд. Маводи мавриди
истифодаи дохили бастабандихо бояд нав, тоза ва чунон сифате дошта бошанд, ки осеббинии дохили ва берунии махсулотро ба амал
намеоранд.Истифодаи мавод аз он чумла, когаз ва этикеткахои дорои махсусиятхои тичорати чоиз мебошад, ба шарте ки барои ифодаи
матнхо ва ё ширеш кардани этикеткахо ранг ва ширеши гайритоксикиро истифода намоянд. Агар маводро печонидан зарур бошад, пас
метавон когазхои тунук, хушк ва наву бидуни буйро истифода намуд.
Истифодаи хамагуна моддахое, ки хусусиятхои табии мева ва махсусан, маза ва буи онро тагйир медиханд, мамнуъ мебошад. Дар
муковабандхо набояд ягон навъи моддахои бегона мавчуд бошанд.Дар баъзе мавридхо чобачогузории мавод бо шохчахои кутох (на чуби)
ва баргхои сабздоре, ки аз мевахо чудо нашудааст, чоиз мебошад. Этикеткахои ширешшуда бояд аз мевахо канда гирифта шаванд ва
набояд дар пусти мевахо осеб гузоранд ва ё дар онхо изи ширеш боки монад.
Намуди моли: Мевахои цитруси буда метавонанд:
а) ба таври якнавохт кабат ба кабат дар бастабандхо гузошташуда;
б) ба таври кабатхои пахну парешон дар бастабандхо ва ё котейнерхо пайихам гузошташуда.
Чунин тарзи чобачогузории танхо барои навъхои якум ва дуюм чоиз мебошад;
г) дар бастабандхои алохидаи вазнашон камтапр аз 5 ег барои фуруш ба истеъмолкунандагон гузошта шудаанд,
шаклгирифта аз руи теъдоди мевахо ва ё
- шаклгирифта тибки вазнашон.
Бастабандхои ба фуруш баровардашудаи вазнашон (вазни холис) на зиёдтар аз 3 килограмм метавонанд омехтаи хосили намудхои гуногун
бошанд, ба шарте ки онхо якнавохт аз руи сифат ва барои хар як навъ аз руи мансубият, гуногунхели ва ё номгуи тичоратиашон ва
андозаашон бошанд ва хамаи онхо то андозаи муайян як дарачаи якхелаи инкишоф ва пухтарасидагиро доро хастанд.

7. АЛОМАТГУЗОРИ

Муайянкуни: ном ва нишонии муковабанд ва ё фиристонанда метавонанд дар аломатгузории коди муковабанд ва ё ирсолкунанда иваз
карда шаванд. Охирин бояд бо ном ва нишонии фурушанда илова карда шавад. Агар бастабандхо дар поддонхо гузошта шуда бошанд,
пас аломатгузори бояд аз ду чониб маълум бошад.

Намуди махсулот: "Лимонхо" Номи намуд, дар сурате ки маводи мавчуда аз берун намоён набошад

Махали истехсолшуда ва
минтакаи истехсолот ва ё
номи махалли, милли ва
минтакави

Тавсифномаи мавод:
- навъ
андозахо
Коди андоза (ва ё дар он холате, ки мевачот аз руи шумораи мевахо чобачо гузошта шудаанд, бо ду коди
хамчавор- коди андоза ва ё диаметри минимали ва максимали бо мм ихота мешаванд) барои маводе, ки
Ишораи расми оид ба
мутобики чадвали андозагири ва ё кодхои андозахои категорияхои поёни ва оли чобачогузори шудаанд ва
санчиш (хатми нест)
хангоме ки се категорияи паихамро аз руи андоза доро хастанд:
- Коди андоза ( ва ё дар он холате ки мевачот аз руи шумораи мевахо чобачо гузошта шудаанд ва бо ду коди
хамчавор - коди андоза ва ё диаметри минимали ва максимали бо мм ихота мешаванд) ва шумораи мевахо хангоми чобачогузории онхо кабат ба кабат дар бастабандхо
- Дар холатхои муйян маълумот дар бораи истифодаи консервантхо ва ё дигар моддахои химияви, дар
вакте ки истифодаи онхо бо коидахои мамлакатхои воридкунанда мутобикат мекунад.

металлхои вазнин
кургошим (Pb)
кадмий (Cd)

8. МОДДАХОИ ИФЛОСКУНАНДА
Мукаррароти Комис.
сатхи максимали
Аврупои
0,1 мм/кг вазн дар холати
466/2001
намноки
0,05 мм/кг вазн дар холати
466/2001

намунахо ва тахлили усулхо
Директива 2001/22/ЕС
Директива 2001/22/ЕС

-

