
Oldalszám: 1 / 2
GGYÜMÖLCSYÜMÖLCS S SPECIFIKÁCIÓPECIFIKÁCIÓ

SSZILVAZILVA

Dátuma:
Jóváhagyta:

1. MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK:  

A szilva legyen tiszta, friss, ép, egészséges megjelenésű. Nem természetes nedvességtől mentes. 
Rendelkeznie  kell  a fajta és/vagy a kereskedelmi típus jellemzőivel.  Fajtától  függően gyakorlatilag 
borítsa be a hamvasság.

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

Elfogadhatatlan minőség: rovarkártevő jelenléte, idegen anyagok, növényvédő szer maradvány, 
penész, rothadás (2%-nál több)

A szilvának 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 szilva legyen kemény húsú.

3. TŰRÉSHATÁR:  

A  termék  darabszámban  vagy  tömegben  számított  5-10%-a  lehet  olyan,  ami  nem  felel  meg  a 
minimális követelményeknek.

Minden osztály esetében a szilva 10 %-a, darabszám vagy tömeg szerint, eltérhet a minimális mérettől 
vagy a csomagoláson feltüntetett mérettől, és az eltérés nem lehet több ± 3 mm-nél.

Megengedett minőségi eltérések:

I. osztály 

A szilva 10 %-a, darabszám vagy tömeg szerint, nem felel meg az osztály követelményeinek, azonban 
megfelel a II. osztályéinak, vagy kivételes esetben annak az osztálynak a tűréshatárain belül esik.  
Ezen a tűréshatáron belül a hasadt, illetve férges gyümölcs a teljes mennyiség maximum 2%-át, teheti  
ki.

II. osztály 

A szilva 10%-a darabszám vagy tömeg szerint, nem felel meg sem az adott osztály követelményeinek, 
sem a minimális követelményeknek, kivételt képez a rothadó, erősen nyomódott vagy fogyasztásra 
más ok miatt alkalmatlan termék. Ezen a tűréshatáron belül a hasadt, illetve férges gyümölcs a teljes 
mennyiség maximum 4 %-át, teheti ki.

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
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Minden  csomag  tartalmának  egységesnek  kell  lennie,  és  csak  azonos  származási  helyű,  fajtájú 
minőségű méretű színű gyümölcsöt tartalmazhat. A csomagolási egységen belül használt  anyagok 
legyenek  újak,  tiszták,  és  olyan  minőségűek,  hogy  a  termékben  semmilyen  külső  vagy  belső 
károsodást ne okozhassanak. A szilva kiszerelhető:

- kis csomagokban
- egymástól elválasztott egy vagy több rétegben
- a csomagban ömlesztve

Osztályozás:

I. osztály 

Az  ebbe  a  kategóriába  tartozó  szilvának  jó  minőségűnek  kell  lennie.  Rendelkezzen  a  fajta 
sajátosságaival. A következő csekély hibák azonban megengedettek, amennyiben azok nem rontják a 
termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát és a csomagolásban nyújtott látványát:

- a színezettség csekély hibái,
- csekély alakhibák,
- a fejlettség csekély hibái,
- a héjon jelentkező

Hosszúkás alakú hibák hossza nem haladhatja meg a gyümölcs maximális átmérőjének egyharmadát. 
Kiemelendő,  hogy  beforrt  repedések  a  „Golden  Reine  Claude”  fajtáknál  megengedhetőek,  egyéb 
héjhibák; a hibás felület teljes nagysága nem haladhatja meg a teljes felület egy tizenhatodát.

II. osztály 

Ebbe az osztályba olyan szilva tartozik, amely nem felel meg a magasabb osztályok elvárásainak, de 
teljesíti a fentiekben felsorolt minimumkövetelményeket. Az alábbi hibák megengedhetők, amennyiben 
a  szilva  minőség,  eltarthatóság  és  megjelenés  szempontjából  rendelkezik  az  alapvető 
jellegzetességekkel:

- alakhibák,
- fejlettségi hibák,
- színezetségi hibák,
- héjhibák; a hibával érintett teljes terület nem haladja meg a teljes felület egynegyedét 

Méret, darabszám:

A méretet a legszélesebb keresztmetszetnél mért maximális átmérő határozza meg.
Minimális méretek:

Nagy gyümölcs fajták: I. osztály: 35mm II. osztály: 30mm
Egyéb fajták: I. osztály: 28mm II. osztály: 25mm
Mirabella és Damaszena szilvák: I. osztály: 20mm II. osztály: 17mm

Javasolt tárolási hőmérséklet: 3-8oC
________________________________________________________________________________

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