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1. MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK:  

A sárgadinnye  legyen  tiszta,  friss,  ép,  egészséges  megjelenésű.  Kemény,  tömör  állagú.  Típustól 
függően kocsány nélkül vagy kocsánnyal (2cm illetve 5cm) szedett.

Minimum követelmények: ép egészséges, tiszta, láthatóan friss, minden látható idegen anyagtól 
mentes, kártevőktől gyakorlatilag mentes, általuk a sárgadinnyét érintő 
károktól  mentes,  idegen  szagtól  és  íztől  mentes,  nyílt  repedéstől 
mentes

Elfogadhatatlan minőség: rovarkártevő jelenléte, idegen anyagok, növényvédő szer maradvány, 
penész, rothadás (1%-nál több)

A sárgadinnyének 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 sárgadinnye  legyen  kellően  fejlett  és  megfelelően  érett.  A  sárgadinnye  húsának  színeződése, 
valamint, íze a fogyasztási érettségnek feleljen meg. 

3. TŰRÉSHATÁR:  

A  termék  tömegszázalékban  számított  10%-a  lehet  olyan,  ami  nem  felel  meg  a  minimális 
követelményeknek.

Megengedett minőségi eltérések:

I. osztály 

A  sárgadinnye  darabszámának  vagy  tömegének  10  %-a  lehet  olyan,  amely  az  I.  osztály 
követelményeinek nem felel meg, de megfelel a II. osztály követelményeinek – kivételes esetekben 
beleértve a II. osztály megengedett eltéréseit is.

II. osztály 

A  sárgadinnye  darabszámának  vagy  tömegének  10  %-a  lehet  olyan,  amely  sem  a  II.  osztály 
követelményeinek, sem pedig a minimumkövetelményeknek nem felel meg – kivéve, ha a sárgadinnye 
rothadás vagy bármely más minőségromlás miatt fogyasztásra alkalmatlanná vált.

Valamennyi  osztály  tekintetében:  a  sárgadinnye  darabszámának vagy  tömegének 10 %-a lehet  a 
jelölés szerinti méretkategóriánál nagyobb vagy kisebb.

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 tartalma legyen egynemű, és kizárólag azonos eredetű, azonos fajtájú 
vagy kereskedelmi típusú, azonos minőségű és azonos méretű, messzemenően azonos fejlettségű és 
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érettségű, valamint azonos színeződésű sárgadinnyéket tartalmazzon. A csomagolási egységen belül 
használt anyagok legyenek újak, tiszták, és olyan minőségűek, hogy a termékben semmilyen külső 
vagy belső károsodást ne okozhassanak. 

Osztályozás:

I. osztály 

Ebbe az osztályba csak jó minőségű sárgadinnyék tartozhatnak. A sárgadinnye rendelkezzen a fajtára 
vagy  kereskedelmi  típusra  jellemző  ismertetőjegyekkel.  A  következő  kis  hibák  azonban 
megengedettek,  ha  azok  nem  befolyásolják  a  sárgadinnye  általános  megjelenését,  minőségét, 
eltarthatóságát és a csomagolt áru külső megjelenését:

- enyhe alakhiba
- enyhe színhiba (a héjnak az a világosabb színű része, amely növekedési ideje alatt a földdel 

érintkezett, nem minősül hibának),
- kis héjhibák, amelyeket dörzsölés vagy árumozgatás okozott
- kis behegedt repedések a kocsány ízesülésénél, amelyek legfeljebb 2cm hosszúak, és nem 

hatolnak a húsba.
Az olyan fajták esetében, amelyeknél éréskor a sárgadinnye nem válik el a kocsánytól, a kocsány 
legyen sértetlen, a hossza a Charentais-, Ogen- és Galia-típusok esetében legfeljebb 2cm, más fajták 
esetében 5cm lehet.

II. osztály 

Ebbe  az  osztályba  tartoznak  azok  a  sárgadinnyék,  amelyek  nem  felelnek  meg  az  I.  osztály 
követelményeinek, viszont az előzőekben ismertetett minimumkövetelményeket kielégítik. A következő 
hibák megengedettek, ha a sárgadinnye a minőség, az eltarthatóság és a csomagolt állapotban való  
megjelenés tekintetében megőrzi lényeges tulajdonságait:

- alaki hibák,
- színhibák  (a  héjnak  az  a  világosabb  színű  része,  amely  növekedési  ideje  alatt  a  földdel  

érintkezett, nem minősül hibának),
- enyhe nyomásfoltok,
- enyhe repedések vagy mélyebb horzsolások, amelyek nem hatolnak a gyümölcshúsba, és 

szárazak,
- héjhibák, amelyeket dörzsölés vagy árumozgatás okozott.

Méret, darabszám:

A méretet a gyümölcs tömege szerint vagy a legnagyobb keresztmetszeti átmérő szerint adjuk meg.
A megengedett legkisebb méretek:
Tömeg szerinti osztályozás esetén: –Charentais, Ogen és Galia típusok: 250gramm

–más fajták: 300gramm
Tömeg  szerinti  osztályozás  esetén  a  legnagyobb  sárgadinnye  tömege  legfeljebb  50  %-kal  lehet 
nagyobb a legkisebbénél.
Átmérő szerinti osztályozás esetén: –Charentais, Ogen és Galia típusok: 7,5cm

–más fajták: 8cm
Átmérő  szerinti  osztályozás  esetén  a legnagyobb sárgadinnye  átmérője  legfeljebb  20 %-kal  lehet 
nagyobb a legkisebbénél.

A méretosztályozás mindkét minőségi osztály esetében kötelező.

Javasolt tárolási hőmérséklet: 3-8oC
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________________________________________________________________________________

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