Küüslaugu kvaliteedinõuded
Küüslaugu kaubastamisel on Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud kvaliteedistandardid (EK
määrus 2288/1997). Määrus ei kehti tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud ning roheliste
pealsetega kaubastatavatele küüslaukudele. Vastavalt määrusele võib küüslauku tarbijale
müüa värskelt, poolkuivalt või kuivalt. "Värske küüslauk" on toode, mille vars on roheline ja
sibulakoor veel värske. "Poolkuiv küüslauk" on toode, mille vars ja sibulakoor ei ole täiesti
kuiv. "Kuiv küüslauk" on toode, mille vars, sibulakoor ja iga küünt ümbritsev koor on
täielikult
kuiv.
Nimetatud
standardis
määratletakse
kaubastatava
küüslaugu
kvaliteediomadused (miinimumnõuded ja kvaliteediklassid), suurusnõuded (minimaalne
lubatud mass või läbimõõt), tolerants (lubatud kõikumised), pakendamise võimalused ja
kauba märgistamise nõuded. Aeg-ajalt tehakse vastavalt turunõuetele nendesse standarditesse
ka muudatusi. Kaubastatav küüslauk peab vastama miinimumnõuetele: nad peavad olema
värsked välimusega, terved, puhtad, haigus- ja kahjurivabad ning ilma külma- või
päikesekahjustusteta.
Nende omaduste alusel jagatakse küüslaugud kolme kvaliteediklassi:
a) Ekstraklass - Sibulad peavad olema veatud, va tühised pindmised vead, kui need ei mõjuta
toote üldilmet. Küüned peavad olema tihedalt koos. Kuiva küüslaugu juured peavad olema
lõigatud sibula tasapinnalt.
b) I klass - hea kvaliteediga, kuid võib siiski sisaldada väikesel määral kuju-, värvi- või
arenguvigu. Lubatud on kattesoomuste väikesed rebendid. Küüned peavad olema piisavalt
tihedalt koos.
c) II klass - turustuskõlblikud tooted, mis ei sobi I klassi, kuid samas on täidetud
miinimumnõuded. Lubatud on kuju- ja värvusvead; koorerebendeid või sibulakoore
puuduvaid osi; armistunud vigastused; ebakorrapärane kuju; tühiseid muljutisi ning kuni 3
puuduvat küünt.
Suurusnõuded: ekstraklassi küüslaugu läbimõõt peab olema vähemalt 45 mm ning I ja II
klassi küüslaugu läbimõõt vähemalt 30 mm.
Tolerants - kõikumised kvaliteedi ja suuruse osas:
Ekstra klass kvaliteet - max 5% suurus max 10%
I, II klass kvaliteet - max 10%
suurus max 10%
Pakendamine - Küüslauku võib müüa lahtiselt pakendis, kimpudes või palmikusse seotuna.
Lõigatud vartega kuiva küüslaugu kaubastamisel ei tohi varte pikkus ületada 3 cm.
Märgistamisnõuded - igal pakendiühikul peab olema liiki, päritolu, klassi ja kogust kindlaks
tegev märge peal. Samuti peab olema informatsioon pakkija ja/või kvaliteedi eest vastutava
organisatsiooni kohta.
Kõigi kvaliteedinormide täistekstid on koos uuendustega saadaval Eesti Aiandusliidu
(www.aiandusliit.ee ) ja Põllumajandusameti (www.pma.agri.ee ) kodulehekülgedel.

