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Vöröshagyma

Dátuma:
Jóváhagyta:

1. MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK:  

Tiszta, kemény, száraz hagymafejek. Egy teljes buroklevél legyen rajta, de az nem lehet laza. Fajtára 
jellemző  ízűnek,  alakúnak  kell  lennie.  A  nyakat  és  gyökeret  le  kell  vágni.  A  külső  buroklevélen 
lehetnek kisebb repedések, részben hiányos is lehet, ha a hagyma húsa védve van.

Minimum követelmények: ép  egészséges,  tiszta,  ne  legyen  károsodás  a  növény  húsában, 
súlyos  elszíneződéstől  mentes,  minden  látható  idegen  anyagtól 
mentes,  kártevőktől  gyakorlatilag  mentes,  általuk  okozott  károktól 
mentes, idegen szagtól és íztől mentes puhaság; nagyobb repedések; 
mély barázdák és fonnyadástól mentes

Elfogadhatatlan minőség: földszennyeződés, léha, rovarkártevő jelenléte, puhaság, fonnyadás; 
nagyobb  repedések;  mély  barázdák,  idegen  anyagok,  növényvédő 
szer maradvány, penész, rothadás (2%-nál több)

Kibírja a szállítást és az árukezelést. Megfelelő állapotban érkezzen meg a rendeltetési helyére.

2. ÉRETTSÉGRE VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:  

A  növény  húsa  kemény,  tömör,  károsodástól  mentes.  A  belső  újhajtásnak  csak  minimális  jelét 
tapasztalhatjuk Teljes hagymalevél.

3. TŰRÉSHATÁR:  

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

Megengedett méret eltérés: 10%

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

A csomagolási egységen belül használt anyagok legyenek újak, tiszták, és olyan minőségűek, hogy a  
termékben semmilyen külső vagy belső károsodást ne okozhassanak.

Osztályozás:

A vöröshagyma a következő két osztályba sorolható:

I. osztály

Ebbe az osztályba csak jó minőségű hagymák tartozhatnak. A fajtájára jellemző jegyeket kell viselnie.

Minden jog fenntartva. Vitaricum Zöldség Specifikáció
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Vöröshagyma

Dátuma:
Jóváhagyta:

A vöröshagymafej:

- legyen kemény és tömör,

- ne legyen csírás (kívülről látható csíráktól mentes),

- ne legyen rendellenes fejlődés miatt torz,

- bojtos  gyökérzettől  gyakorlatilag  mentes  legyen;  a  teljes  érés  előtt  betakarított 

vöröshagymánál azonban a bojtos gyökér megengedett.

Megengedettek azonban az alábbi hibák, feltéve, hogy a vöröshagyma általános megjelenését,

minőségét, eltarthatóságát, valamint a csomagolt állapotban való megjelenését nem befolyásolják:

- kisebb alakhiba,

- kisebb színhiba,

- kisebb  foltok,  amelyek  nem  érintik  a  vöröshagyma  húsát  védő  utolsó  pergamenszerű 

buroklevelet, feltéve, hogy a foltok összterülete nem haladja meg a vöröshagyma felületének 

1/5-öd részét,

- kisebb repedések a külső buroklevélen és a külső buroklevél részbeni hiánya, amennyiben a 

vöröshagyma húsa védve van.

II. osztály

Ebbe az osztályba sorolandó az I.  osztály követelményeinek nem megfelelő, de a fent ismertetett  

minimális követelményeket kielégítő vöröshagyma. A vöröshagyma megfelelően tömör legyen.

Amennyiben a vöröshagyma megőrzi a minőséget, az eltarthatóságot és a megjelenést meghatározó 

lényeges tulajdonságait, megengedettek az alábbi hibák:

- alakhibák,

- színhibák,

- kívülről  is észrevehető kezdeti csírázás (csomagolási  egységenként legfeljebb 10 darab % 

vagy tömeg %),

- horzsolási nyomok,

- kártevők vagy kórokozók által okozott kisebb károsodás,

- kisebb beszáradt repedés,

- az eltarthatóságot károsan nem befolyásoló kisebb beszáradt zúzódás,

- bojtos gyökérzet,

- olyan  foltok,  amelyek  nem  érintik  a  vöröshagyma  húsát  védő  utolsó  pergamenszerű 

buroklevelet, és a foltok összterülete nem haladja meg a vöröshagyma felületének a felét,

- repedések a külső buroklevélen és a külső buroklevél részbeni hiánya, ahol a vöröshagyma 

húsa a felület 1/3-ig szabadon lehet, feltéve, hogy nem sérült meg.

Méret, darabszám Hagymafej mérete: 40-90 mm

Minden jog fenntartva. Vitaricum Zöldség Specifikáció
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Vöröshagyma
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Javasolt tárolási hőmérséklet: 3-5 oC
________________________________________________________________________________
A  termelő  vállalja,  hogy  a  termék  előállítása,  kezelése,  csomagolása,  tárolása  és  szállítása,  a 
szabványban meghatározott előírásnak megfelel.

Minden jog fenntartva. Vitaricum Zöldség Specifikáció


