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BBURGONYAURGONYA ( (KORAIKORAI  ÉSÉS  TÁROLTTÁROLT))

Dátuma:
Jóváhagyta:

1. MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK:  

A burgonya legyen tiszta, friss, ép, egészséges megjelenésű, mosás után kellően szárított. A „korai 
burgonya”  a  teljes  érettség  elérése  előtt  betakarított  és  azt  követően  rögtön  forgalomba  hozott 
burgonyát jelenti, melynek héja, hámozás nélkül könnyen eltávolítható.

Minimum követelmények: ép egészséges, tiszta, láthatóan friss, minden látható idegen anyagtól, 
kártevőktől gyakorlatilag mentes, általuk a burgonyát érintő károktól, 
idegen szagtól és íztől, a termék általános megjelenését rontó külső 
vagy  belső  hibáktól,  tárolt  burgonya  esetén  5  mm  mélységet 
meghaladó  szürke,  kék  vagy  fekete  héj  alatti  (szubepidermális) 
foltoktól,  rozsdafoltoktól,  üregességtől,  „fekete  szívűségtől”, 
burgonyavarasodástól  és  spongóspórás  varasodástól,  súlyos 
torzulásoktól mentes. Tárolt burgonya legyen csírátlan, azaz a csírák 
ne legyenek hosszabbak, mint 3mm.

Elfogadhatatlan minőség: rovarkártevő jelenléte, idegen anyagok, hőhatásnak köszönhető barna 
foltok,  4mm  mélységet  meghaladó  repedések,  növényvédő  szer 
maradvány, penész, rothadás (1%-nál több)

A burgonyának a fejlettség olyan szintjén és olyan állapotban kell lennie, hogy kibírja a szállítást és az 
árukezelést. Megfelelő állapotban érkezzen meg a rendeltetési helyére.

2. ÉRETTSÉGRE VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:  

A  burgonya  legyen  kellően  fejlett  és  megfelelően  érett,  húsának  színeződése,  valamint  íze  a 
fogyasztási érettségnek feleljen meg. Kemény, tömör állagú, a fajtának megfelelő megjelenésű.

3. TŰRÉSHATÁR:  

Az egyes tételeken belül a termék darabszámban vagy tömegben számított 10%-a lehet olyan, amely 
nem  felel  meg  a  minőségre  vonatkozó  minimumkövetelményeknek.  E  tűréshatáron  belül  a 
rothadásnak indult termények aránya legfeljebb 2% lehet.

Megengedett méret eltérés: 

A  gumók  10  tömegszázaléka  lehet  olyan,  amely  nem  felel  meg  a  mérettel  kapcsolatos 
követelményeknek.
 
Más fajtákra vonatkozó megengedett eltérések:  A fő fajtától eltérő más fajta 2 tömegszázalék lehet.

Megengedett minőségi eltérések:

A minimumkövetelményeknek nem megfelelő gumók aránya: 
- a korai burgonya esetén 4 tömegszázalék 
- a tárolt burgonya esetén 6 tömegszázalék 
- a korai burgonya esetén 1 tömegszázalék lehet idegen anyag
- tárolt burgonya esetén 2 tömegszázalék lehet idegen anyag, melyből 1% lehet rátapadt föld.

Ezen  a  tűréshatáron  belül  a  gumók  maximum  1  tömegszázaléka  lehet  száraz  vagy  nedves 
rothadással fertőzött.
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4. JELÖLÉS, CSOMAGOLÁS:  

A csomagoláson fel kell tüntetni a következőket: 

- feladó és/vagy csomagoló nevét (Vitaricum), címét vagy kódját

- termék nevét pontosan fajtánként 

- származási ország

- osztály / méret besorolás

Minden csomagolási egység (ömlesztve szállítás esetén tétel) tartalma legyen egyöntetű, és kizárólag 
azonos eredetű, fajtájú minőségű, héjszínű, méretű (ha méretre válogatott) korai és tárolt burgonyát  
tartalmazzon. A korai és tárolt burgonyát úgy kell csomagolni, hogy megfelelően védve legyen és a 
megfelelő  szellőzés,  biztosítva  legyen.  A csomagolási  egységen belül  használt  anyagok legyenek 
újak, tiszták, és olyan minőségűek, hogy a termékben semmilyen külső vagy belső károsodást ne 
okozhassanak. 

Méret, darabszám:

A méretet négyzetes rosta segítségével kell meghatározni. 

A legkisebb gumók nem eshetnek át: 
- korai burgonya esetén a 28 mm x 28 mm-es négyzetes rostán, 
- tárolt burgonya esetén a 35 mm x 35 mm-es négyzetes rostán, 
- tárolt burgonya hosszú változatai esetén a 30mm x 30mm-es négyzetes rostán. 

A gumók maximum mérete akkora lehet, amely átesik a 80 mm x 80 mm-es négyzetes rostán vagy 
hosszú fajták esetén 75 mm x 75 mm-es négyzetes rostán. 
A korai és tárolt  burgonyák meghaladhatják a maximum méretet,  ha a legnagyobb különbség egy 
méretbe  soroláson  belül  a  legnagyobb  és  legkisebb  gumó  között  nem  több  mint  30mm és  egy 
megkülönböztető kereskedelmi megnevezéssel kerül forgalomba. 
A 18mm és 35mm közötti mérettartományba eső gumók a „közepes méretű” elnevezés vagy ezzel  
egyenértékű kereskedelmi név alatt kerülhetnek forgalomba. 
A  méret  egyöntetűség  nem kötelező.  Azonban  a  nettó  5  kg  tömegig  kikészített  csomagokban  a 
legkisebb és legnagyobb gumó közötti különbség nem haladhatja meg a 30mm-t. 
A méret előírásokat nem kell alkalmazni a szabálytalan alakú hosszú fajtákra.

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4-7°C

________________________________________________________________________________

A  termelő  vállalja,  hogy  a  termék  előállítása,  kezelése,  csomagolása,  tárolása  és  szállítása,  a  
szabványban meghatározott előírásnak megfelel.
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