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(EU) 543/2011 . Dit document bevat een interpretatie van de volgende minimumeisen van de Algemene Handelsnorm: intact, gezond; producten die zijn 
aangetast door rot of een zodanig kwaliteitsverlies dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie, zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen, 
nagenoeg vrij van plagen, nagenoeg vrij van aantasting van het vruchtvlees door plagen, vrij van abnormale uitwendige vochtigheid, vrij van vreemde geur 
en/of vreemde smaak.  

De staat van de producten moet zo zijn dat zij: vervoer en behandeling kunnen weerstaan en aankomen in een goede staat op de plaats van 
bestemming. Deze nota interpreteert ook de minimale rijpheid: de producten moeten zodanig ontwikkeld en gerijpt zijn dat zij in staat zijn het 
rijpingsproces voort te zetten en zo een toereikende rijpheidsgraad kunnen bereiken, maar mogen niet overrijp zijn. 

Vruchten in tweeën gesneden of geportioneerd zijn uitgesloten van de Algemene Handelsnorm.  

 

- BOL-, KNOL- en WORTELGEWASSEN 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Daikon, koolrabi, koolrapen, knolselderij, knoflook, knolvenkel, kroten (rode bieten), meirapen, mierikswortel, pastinaken, peterseliewortel, radijs, 
rettich, schorseneren, sjalotten, uien, wortelen en andere vergelijkbare producten. 
Deze lijst is onuitputtend. 
 

Minimum 
eigenschappen  

 
Toegestane en niet toegestane criteria  

Intact 
 

Een productspecifieke opmaak of bijsnijden (bijvoorbeeld het verwijderen van de bladeren) is toegestaan. Holheid is 

toegestaan, mits het omringende vruchtvlees gezond is. 

Dichtgegroeide scheuren, niet tot in het hart reikend, zijn toegestaan. 

Knoflook        : Scheuren in de buitenste huid;  

                                Toegestaan:    
 

Knoflook         : Maximaal 3 tenen of eenvijfde van het totale aantal tenen (het laagste aantal geldt) mogen ontbreken . 
Knolvenkel     : Verkurkte beschadigingen, mits deze niet groter zijn van 3 cm in lengte. 
Radijs              : Gebarsten knollen toegestaan tot 15% van het gewicht of het aantal stuks. 
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                           De bladeren mogen licht beschadigd zijn. 
Uien                : Alle droge huid mag ontbreken, mits de vlezige ringen geen bederf te zien geven.  
Wortelen       : Scheuren ten gevolge van een behandeling of het wassen, niet tot in het hart reikend, zijn toegestaan . 
 

                                                         Toegestaan:  
 

  Niet toegestaan: Scheur tot in hart reikend    

 

 Wortelen      : Gebroken wortelen zijn toegestaan, mits deze slechts één breukvlak hebben. 

                          Gebroken stukken zijn niet toegestaan. Gebroken wortelen zijn toegestaan tot 10%. *) 
 

*) Indien meer dan 10% en minder dan 35% van de wortelen gebroken zijn, is verhandeling onder de UNECE handelsnorm 

mogelijk.  

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Oppervlakkige roest - verwijderbaar door schillen - is toegestaan 

Het blad moet vrij zijn van ernstige gebreken.  

Rot of smet op de bollen, knollen of wortels is niet toegestaan.  
 

Koolrabi        : Niet houtig. 

Knolselderij  : Mag tot maximaal 25% van de dwarsdoorsnede van de knol inwendig hol en/of wattig zijn. 

Uien               : Stevigheid : glazigheid van de gehele 2 buitenste ringen is toegestaan. 

 

                         Niet toegestaan: meer dan 2 ringen glazig   
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Uien                : Verwering over de gehele ui is toegestaan. 

                          Toegestaan: verwering    
 

Wortelen       : Enkele ondiepe cavity spots zijn toegestaan, maar geen secundaire infectie. 

                               

                                                           Toegestaan  

 

Wortelen         : Vorstschade is niet toegestaan (is vaak scheurtjes in de kop). 

                             Niet toegestaan:                   

Zuiver Lichte sporen van vreemde stoffen (o.a. dekaarde) op de producten is toegestaan, maar brokken aarde of leem zijn niet 

toegestaan. 
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 Niet toegestaan:                                                           Toegestaan:                                                                        

                                        
 

Plagen 
 

2 of 3 kleinere insecten aan de buitenzijde van het product zijn toegestaan, maar geen larven in bol, knol of wortel.  

 

Aantasting door 
plagen 

 

Conditie Schorseneren     : Mogen niet vezelig zijn. 

Uien                     : Moeten voldoende droog zijn. 

                                Geen holle stengels toegestaan.   

Niet toegestaan wanneer de tolerantie van 10% overschreden wordt:  
 

Rijpheid en 
ontwikkeling 

Geen houtachtige stengels of holle wortels. Gevorkte wortels zijn toegestaan. Schotvorming mag de eetbaarheid niet nadelig 

beïnvloeden.  

 

Knoflook                  : Extra tolerantie van 5% van het aantal of het gewicht mag zichtbare kiemen tonen. 

Knolvenkel              : Toegestaan zijn eerste tekenen van schotvorming tot maximaal de helft van de hoogte van de bol.  
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Niet toegestaan: de hoogte van het schot is meer dan de halve bolhoogte       

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          

Sjalotten                  : In 10% van het aantal of het gewicht mag een begin van schot tot 5 mm lengte voorkomen. 

Uien                          : In 10% van het aantal of gewicht is een begin van schot tot 5 mm lengte toegestaan.       
 

Niet toegestaan: lengte schot is 1 cm.     

Schot > 5 mm is een 2/3% gebrek.                               

 

Zwarte rammenas : Eerste tekenen van schotvorming zijn toegestaan. 
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- BLAD- EN STENGELGEWASSEN 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:   
Artisjokken, asperges, basilicum, bleekselderij, kervel, peterselie, postelein, prei, raapstelen, rabarber, radicchio, rucola, spinazie, veldsla, witlof en 
andere vergelijkbare producten. Deze lijst is onuitputtend. 
 

Minimum 
eigenschappen  

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Een productspecifieke bereiding of bijsnijden (bijvoorbeeld het verwijderen van de bladeren) is toegestaan. 

Holheid is toegestaan, mits het omringende vruchtvlees gezond is. 

Het blad, indien aanwezig, mag licht beschadigd zijn*). 

 

Bleekselderij : Niet meer dan 2 stengels mogen enigszins beschadigd, gekneusd of gebroken zijn. 

Artisjokken    : De steel mag ontbreken, maar de snede moet schoon zijn en de bloem mag niet beschadigd zijn. 

Asperges        : De stengels mogen niet geschild zijn. 

                           De stengels mogen niet in stukken gebroken zijn. 

   

Asperges          : Lichte, niet verkleurde scheuren zijn toegestaan mits ze kunnen worden verwijderd door normaal schillen. 

 

                                                                 Toegestaan:  
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Prei                  : Ingekorte prei zonder groene bladeren is toegestaan.  

                           In het leven gesneden: minstens ¼ deel van de wortelkrans moet aanwezig zijn.                                                             

 

                                 Toegestaan:     

 

Rabarber        : Stengels zonder blad // zijn toegestaan. 

 

*) Beschadigde bladeren, zoals barsten, kneuzingen, gaten of scheuren uitgaande boven de 10 % tolerantie kunnen worden 

verhandeld in overeenstemming met de UNECE handelsnorm van dat product. 

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Asperges        : Lichte roest op de kop is toegestaan.  

                          Toegestaan – lichte roest op de koppen      
 
Prei                 : Slechts enkele roestvlekken zijn toegestaan . 
 

                                          Maximaal toegestaan                         
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Splitsing van de bladeren is toegestaan, mits niet te extreem. 

                                       Toegestaan     
                                      
                               Maximaal toegestaan mits het volgende blad niet aangetast is: 

                                                                                
Zuiver Nagenoeg vrij van vervuiling, deze is over het algemeen toegelaten op de buiten- en binnenkant van de bladstelen, maar mag 

niet meer dan licht zijn. Het hart moet schoon zijn. 

 

Plagen 
 

2 of 3 stuks kleine ongedierte  aan de buitenkant (met inbegrip kever eieren op asperges) kan worden genegeerd. 

 

Aantasting door 
plagen 

Prei                 : Matig wit gevlekt blad, door trips veroorzaakt, is toegestaan                                                      

                    

Conditie Veldsla           : Geringe wortelresten toegestaan. 

Witlof             : Slechts een lichte groene kleuring op de bladuiteinden is toegestaan. 

                          De top mag open zijn.  

 

Rijpheid en 
ontwikkeling 

Schotvorming mag de eetbaarheid niet nadelig beïnvloeden. 

Artisjokken   : Kan gedeeltelijk open zijn, maar de bloem mag niet zichtbaar zijn. 

Asperges        : Witte asperges mogen aan de onderzijde een lichte houtigheid vertonen.  

                          Groene asperges mogen een lichte houtigheid tot maximaal ⅓ van de stengel vertonen.  

Bleekselderij : Enige holheid in de stengels is toegestaan op voorwaarde dat het omliggende vruchtvlees gezond en niet  

                          verkleurd is. 

Prei                  : Zichtbaar schot is toegestaan mits dit niet houtig is, niet dikker is dan ⅓ deel van de diameter van de schacht 
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                           en de eetbaarheid niet nadelig beïnvloedt.  

Witlof               : // Bloemstengel toegestaan tot ¾ van de lengte. 

 
 

- KOOLSOORTEN 
 

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten: 
Broccoli, spruiten, bloemkool, Chinese kool, kales, paksoi, witte en rode kool en andere vergelijkbare producten.  
Deze lijst is onuitputtend. 
 
Minimum 
eigenschappen 

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Holle en gespleten stengels zijn toegestaan mits het holle gedeelte gezond is. 

Bloemkool   : Een verwijderde of beschadigde bloem tot 3 cm2 is toegestaan. 

Sluitkool       : Schade aan de buitenste bladeren is aanvaardbaar, maar het hart moet onbeschadigd zijn. 

                                                               Maximaal toegestaan  

                    

Sluitkool     : Tot 5 losgeraakte bladeren is mogelijk, mits deze goed aan de kool hechten. 

                                                          Toegestaan                                     
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Spruiten       : De spruiten moeten net onder de buitenste bladeren worden afgesneden. 

                                                        Maximaal toegestaan  

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Bloemkool   : Enkele kleine bacterievlekjes zijn toegestaan. 

Broccoli        : Verlies van de karakteristieke kleur (bruin verkleuring/verdroogd) is niet toegestaan. 

                         Slechts een paar alternaria plekjes zijn toegestaan. 

Sluitkool       : Negeer lichte alternaria stippen op zowel de buitenste bladeren als op het hart. 

                         Slechts een paar fijne alternaria vlekjes op het eetbare gedeelte zijn toegestaan. 

Spruiten        : Zomer- en winterbok ( inwendige hitte- en vorstschade) is niet toegestaan. 

Alle niet toegestaan      
 

Toegestaan:   Diverse andere vlekken op de buitenste bladeren en wat verkleuring van het buitenblad. 

                         De buitenste bladeren mogen minder vers zijn. 

                         Lichte vorstschade en enige verkleuring aan het buitenste blad is toegestaan. 
 

Zuiver  
 

Nagenoeg vrij van vervuiling, geringe vervuiling door grond op de buitenste bladen en aan de binnenkant van de bladstelen is 

toegestaan. Het hart moet nagenoeg schoon zijn. 
 

Plagen 
 

2 of 3 stuks klein ongedierte zijn toegestaan. 

Aantasting door 
plagen 
 

Kool                   : Lichte schade/vreterij veroorzaakt door ongedierte is toegestaan. 

Conditie  
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Rijpheid en 
ontwikkeling 

Groeipunt  aanvaardbaar tot 2/3 van de totale lengte. 

Bloemkool        : Geen overmatige schift of overmatig open kolen. 

                                   Toegestaan  
 

                              Toegestaan: Losse bloem   
 

Bloemkool        : de kleur mag niet te overmatig geel zijn.  

                                               Niet toegestaan:  
 

Choi Sum          : Schot is toegestaan. 

Spruiten            : Een langwerpige vorm is toegestaan, maar er mogen niet meer dan // 2 gaten tussen bladeren zichtbaar zijn. 

Broccoli             : Enkele gele bloemen zijn toegestaan.  
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- VRUCHTGROENTEN 

 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Aubergines, bonen, courgettes, duhdi, erwten, komkommers, meloenen, mormordica, okra, peulen, pompoenen, sugar snaps, watermeloenen en 
andere vergelijkbare producten. Deze lijst is onuitputtend. 
 

Minimum 
eigenschappen 

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Toegestaan zijn lichte, droge beschadigingen, scheuren en kneuzingen die verdwijnen door normaal schillen. 

Bonen              : Gebroken bonen zijn alleen toegestaan binnen de tolerantie van 10%. *) 

                                                                  Niet toegestaan: niet intact  
 

*) Indien meer dan 10% en minder dan 30% van de bonen gebroken zijn, is verhandeling op basis van de UNECE handelsnorm 

mogelijk. 

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Lichte sporen van ziekten en virus zijn toegestaan, mits deze niet het vruchtvlees aantasten.  

Courgettes       : Cladosporium rot (= vruchtvuur (gummi-achtige plekken)) is een voortgaand gebrek en is niet toegestaan. Ook  

                             zijn niet toegestaan overmatige gom ontwikkeling aan de onder- of bovenzijde overgaand in smet. 

Komkommers : Mycosphaerella is niet toegestaan. 

                            Niet toegestaan                                                                                                                                                                                                    
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Komkommers   : Geen overmatig taaie nekken.  

                              Niet toegestaan  

Komkommers : Geen sterke kleur afwijkingen of deze moeten kenmerkend voor variëteit zijn. 

Meloenen        : Elke suikervlek moet gezond zijn. 

                             Toegestaan zijn een paar plekken met koubeschadiging, maar geen bederf en het vruchtvlees mag  

                              niet aangetast zijn. 
 

Zuiver Vervuiling door aarde, niet zijnde klonten aarde, waar de vruchten de grond hebben geraakt is aanvaardbaar. 

Courgettes       : Een licht korrelig aanvoelende schil is toegestaan.  

Komkommers : Dauw is toegestaan.  

Plagen 
 

Sporen van vreterij (bijv. door insecten of vogels) zijn toegestaan. 

 

Aantasting door 
plagen 

Ondiepe beschadigingen tot de helft van het vruchtoppervlak, mits het vruchtvlees niet beschadigend is. 

 

Conditie  Lichte kneuzingen toegestaan, mits het vruchtvlees gezond is. 

Verkurkte oogstschade is aanvaardbaar, mits schoon, ondiep en droog. 

Courgettes        : Verkurkte, oppervlakkige scheuren zijn toegestaan, mits deze in verhouding staan tot de grootte en  

                              vorm van vruchten.  

Meloenen         : Kleine barsten, mits deze het vruchtvlees niet aantasten.  

Rijpheid en 
ontwikkeling 

Bonen                     : Harde zaden zijn niet toegestaan.        

                                   Het vlees mag niet vezelig zijn ten gevolge van de rijpheid.                      

Capucijners (grijze erwten):  Moeten zaden bevatten.  

                                                   Minder goed ontwikkelde of doorontwikkelde zaden zijn toegestaan. // 
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Tuinbonen            : Moeten zaden bevatten.  

                                  Minder goed ontwikkelde of doorontwikkelde zaden zijn toegestaan. 
 

Onrijpe of overrijpe vruchten  zijn niet conform de "Minimumeisen inzake rĳpheid".     

                                   Overrijpe meloen  
 

Charantais meloenen: Indien de steel loslaat van de vrucht is dit geen gebrek, maar een teken van rijpheid.                               

                                          Toegestaan:   

 

Aubergines          : Het vlees mag niet vezelig ten gevolge van de rijpheid zijn. 

Courgettes           : Ernstige kleurafwijking, veroorzaakt door de rijping is niet toegestaan.   

Doperwten           : Rimpelige peulen of bleke peulen met harde zaden zijn niet toegestaan. 

Erwten                  : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan. 

Komkommers      : Ernstige kleurcontrasten, die te wijten zijn aan de rijpheid, zijn niet toegestaan. 

Meloenen             : Indien de smaak onbevredigend is of andere tekenen van onrijpheid, zoals dikke schillen of  

                                  onderontwikkeling zichtbaar zijn, controleer dan de brixwaarde. De Brixwaarde moet minstens 8º  bedragen.  

Peulen                   : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan.                                  

Sugar snaps          : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan. 

Watermeloenen  : Indien de smaak onbevredigend is of andere tekenen van onrijpheid, zoals dikke schillen of  

                                 onderontwikkeling zichtbaar zijn, controleer dan de brixwaarde. De Brixwaarde moet minstens 8º bedragen. 
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- PADDESTOELEN 

 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Gekweekte paddestoelen (Agaricus), oesterzwammen, paarse schijnridderzwam, enoki take, gele stekelzwam, pom pom blanc en andere vergelijkbare 
producten.  
Deze lijst is onuitputtend. 
Wilde paddestoelen vallen niet onder de Algemene Handelsnorm. 
 

Minimum 
eigenschappen 

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Het steeltje mag ontbreken, maar het omringende vlees mag niet beschadigd zijn. 

Lichte beschadigingen aan hoed en steel zijn toegestaan. 

 

                    Oesterzwam - Toegestaan: limiet inscheuren    
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Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

 

Niet meer dan 2 kleine bacterievlekjes toegestaan. 

                                                                                Niet toegestaan         

                       Toegestaan: bacterievlek op kastanje champignon   

 

Sporen van schimmels op de vruchtlichamen worden beschouwd als zijnde natuurlijk. 

                                        Toegestaan:   
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Ernstig natte, bruine verkleurde stelen zijn niet toegestaan. 

                              Niet toegestaan      

               Niet toegestaan: ernstig gebrek - Kurkvoetjes  

Zuiver Sporen van dekaarde zijn toegestaan op afgesneden champignons. 

Op niet-afgesneden paddestoelen (met voetjes) mag een weinig dekaarde op de steel voorkomen. (10% gebrek) 

   

                  Toegestaan bij alle niet-afgesneden champignons:        

                  Niet toegestaan voor afgesneden champignons: 
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  Toegestaan: limiet vervuiling van dekaarde    

              

Plagen 
 

2 of 3 insecten, mijten of ander klein ongedierte zijn toegestaan. 

 

Aantasting door 
plagen  

Lichte schade aan steel en hoed is toegestaan. 

 

Conditie Lichte kneuzingen aan de steel en de hoed zijn toegestaan. 

Ernstige gebreken, misvormingen en verwelking zijn niet toegestaan.  

                                                           Toegestane vormafwijkingen   
 

Rijpheid en 
ontwikkeling 

Lichte verkleuring is toegestaan. 

Ernstig bruine verkleuring van bijvoorbeeld champignons is niet toegestaan. 

Verkleurde schubben zijn toegestaan. 

                                                    Maximaal toegestaan  
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Lichte rimpeligheid toegestaan. 

De kleur van de lamellen mag donkerbruin, maar niet zwart zijn.  
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- CITRUS FRUIT 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Grapefruit, kumquats, limes, pomelos, ugli fruit en andere vergelijkbare producten. 
 
 

Minimum 
eigenschappen  

 
Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Schade van invloed op het vruchtvlees is niet toegestaan. 

 

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Het vruchtvlees moet vrij zijn van gebreken.  

Lichte verouderingsverschijnselen van de schil zijn toegestaan tot ⅕ van het oppervlak, maar mogen niet donker gekleurd zijn. 

Melanose is aanvaardbaar.  

                                                   Toegestaan  

 

Zuiver Kunstmatige wax is toegestaan, maar geen zware, zichtbare wax. 

 

                                                                                          Niet toegestaan  

 

Plagen 
 

Geen inwendige larven toegestaan.  
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Toegestaan zijn schildluizen: - tot en met  5 per vrucht op eetbare schillen. 

                                                    - tot en met 25 per vrucht op oneetbare schillen.  

                                                              Niet toegestaan               

  

Aantasting door 
plagen 

Lichte schade door parasieten mits te verwijderen door normaal schillen. 

Conditie Lichte kneuzingen toegestaan op voorwaarde dat het vlees gezond blijft. 

Verkurkte plukschade is aanvaardbaar, mits schoon, oppervlakkig en droog. 

Vruchten met de eerste tekenen van interne uitdroging zijn niet toegestaan. 

 

Rijpheid en 
ontwikkeling 

Moet voldoende rijp zijn.  
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- PIT- EN STEENVRUCHTEN 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Abrikozen (en hybriden van), avocado's, kersen, lychees, mango’s, nashi & ya peren, pruimen en andere vergelijkbare vruchten. 
Deze lijst is onuitputtend. 
 

Minimum 
eigenschappen  

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Abrikozen                : Oppervlakkige dichtgegroeide scheuren zijn toegestaan 

                                          Toegestaan        

 

Avocado’s                : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. 

Kersen                      : Kleine dichtgegroeide scheuren, die de eetbaarheid niet nadelig beïnvloeden, zijn toegestaan. 

                                                                Maximaal toegestaan:     

                                      Niet toegestaan: geen verkurkt scheurtje   
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Mango’s                   : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. 

 

Pruimen                   : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. 

                                    Barstjes rond de steel zijn toegestaan, mits ondiep en de huid verkurkt is.                                           

                                    Gespleten vruchten tot 2 % van het aantal / gewicht zijn toegestaan. *) 

                                           

Peren (nashi & ya): Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. 

 

*) Indien pruimen meer dan 2 % en minder dan 4 % gespleten zijn, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm mogelijk. 

                                                                       

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Geen gebreken die het vruchtvlees aantasten. 

 

Avocado's                 : Geen kouschade. 

                                     Een paar ondiepe plekjes met anthracnose zijn toegestaan, mits deze het vruchtvlees niet aantasten. 

                                         

                                                               Niet toegestaan  

 

Kersen *)                   : In lichte mate lekkage van latex rond de steel is toegestaan.  

Peren (nashi & ya)   : Zeer lichte verkleuring van het vruchtvlees rond het klokhuis is toegestaan, maar het eetbare gedeelte 

                                      moet vrij zijn van gebreken. 
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Mango                        : Enkele ondiepe plekken met anthracnose zijn toegestaan, mits onder de schil niet aangetast. 

                                            

                                                                Toegestaan  

 

Pruimen                      : Inwendige bruinverkleuring is niet toegestaan. 

                                        

Pruimen                     : Licht rimpelig op de schouder, de vruchten mogen minder stevig zijn, maar niet verwelkt. 

                                       Geen gomafscheiding in het vruchtvlees. 

                                                                 Niet toegestaan  

 

*) Indien kersen meer dan 2% en minder dan 4% ernstige gebreken vertonen, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm 

mogelijk. 

 

Zuiver Praktisch vrij van vervuiling. 
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Mango’s                      : Een lichte lekkage van latex rond de steel is toegestaan. 

 

                                        Maximaal toegestane vervuiling:  
 

                                     Toegestaan:    

 

                                 Niet toegestaan:  
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Plagen 
 

Geen inwendig ongedierte. 

Tot en met 5 schildluizen op vruchten met een eetbare schil en tot en met 25 schildluizen op een oneetbare schil is toegestaan.  

 

Aantasting door 
plagen 
 

Lichte, ondiepe schade veroorzaakt door ongedierte is toegestaan. 

Kersen    : Wormstekige vruchten zijn toegestaan tot 2% van het aantal / gewicht. *) 

Pruimen : Wormstekige vruchten zijn toegestaan tot 2% van het aantal / gewicht. *) 

*) Indien pruimen of kersen meer dan 2% en minder dan 4% wormstekig zijn, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm 

mogelijk. 

 

Conditie Plukschade is toegestaan, mits deze ondiep, droog en verkurkt is. 

Geen diepe beschadigingen, scheuren of zware kneuzingen die het vruchtvlees nadelig beïnvloeden. 

Meerdere kleine ondiepe hagelplekken zijn toegestaan, mits deze droog en verkurkt zijn. 

Schilschade tot de helft van het oppervlak en zware schilschade tot ¼ van het oppervlak.  

 

Rijpheid en 
ontwikkeling  
     

Voldoende rijp zijn. 

Hard groene, onrijpe vruchten zijn niet toegestaan. De vruchten moeten een kleuromslag vertonen.  

Pruimen : Gebroken stenen zijn toegestaan, maar gefragmenteerde stenen niet.  

                                                       Toegestaan: gebroken pit     

 

     Dubbele vruchten zijn toegestaan, mits in de schil intact is. 
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- TROPISCH FRUIT 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Ananas, annonas, //, carambolas, granaatappels, guave’s, kaki ( persimon / Sharon fruit ), lychees, mangostans, papaja’s, physalis, passievruchten, 
vijgen en andere vergelijkbare vruchten. 
Deze lijst is onuitputtelijk. 
Opm. Voor groene bananen vallen geldt een Specifieke Handelsnorm. 
 

Minimum 
eigenschappen  

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Ananas              : De kroon mag ontbreken op voorwaarde dat het snijvlak volledig  

                                 intact is. 

Granaatappels : De kroon mag beschadigd zijn. 

 

Gezond zijn, 
ziekten, bederf 
 

Geen aandoeningen die het vruchtvlees aantasten.  

Enkele plekjes met lichte kouschade zijn toegestaan, mits niet voortgaand.  

Ananas              : Lichte suikervlekken (ogen) toegestaan. 

 

Zuiver Dauw of een natuurlijke waslaag is toegestaan.  

 

Plagen 
 

Nagenoeg geen ongedierte toegestaan. 

Aantasting door 
plagen 

Zeer geringe beschadigingen aan de schil.   

Conditie  Lichte kneuzingen toegestaan, op voorwaarde dat het vruchtvlees gezond is.  

Passievrucht : Verschrompeling van de schil betekent niet automatisch dat de  

                             eetbaarheid nadelig is beïnvloed. Rimpelige vruchten moeten  

                             worden gesneden om te controleren of het vruchtvlees sappig is.  

                             Opmerking: Golden Passionfruit (Passiflora edulis var. flavicarpa) mag niet rimpelig zijn. 
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Rijpheid en 
ontwikkeling 

                                         Persimon:  overrijp is niet toegestaan  

 

                                                                                                                                                                    

              Persimon: max. toegestane kleur door versuikering    
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- ZACHTFRUIT 
 
Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:  
Aalbessen ( rood en wit), bosbessen, bramen, frambozen, kruisbessen, loganbessen, tayberries, veenbessen (cranberries), zwarte bessen en ander 
vergelijkbaar zacht fruit. 
Deze lijst is onuitputtelijk. 
 

Minimum 
eigenschappen  

Toegestane en niet toegestane criteria 

Intact 
 

Geen ontbrekende korrels. (bijv. frambozen / bramen)   

Zeer lichte lekkage van sap is toegestaan. 

Bessen aan trossen : De trossen mogen losse korrels vertonen.  

 

Zuiver Niet verschrompeld zijn.  

Dauw is toegestaan. 

Kruisbessen              : Zeer lichte sporen van meeldauw zijn toegestaan. (Is  

                                           voortgaand gebrek) 

Plagen 
 

 

Aantasting door 
plagen 

Geen ongedierte toegestaan.     

Blauwe bessen   : Niet toegestaan: Suzuki fruitvlieg (Drosophila suzukii)  

Niet toegestaan: Let op wanneer het vruchtvlees van de bessen donker verkleurd is. 
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Conditie Geen zware kneuzingen.  

                                            Toegestaan: wind- en zonschade   

 

 

 

Rijpheid en 
ontwikkeling  
     

Bessen aan trossen : De bessen mogen minder regelmatig over de trossen  

                                         verdeeld zijn. 

                                                Toegestaan: limiet trosbezetting       

 

Bessen aan trossen : Negeer ongelijk gerijpte  bessen. 

Bramen                      : Moeten grotendeels zwart van kleur zijn, rode vruchten zijn  

                                         onrijp 

                                                                 Maximaal toegestaan    

Kruisbessen              : Mogen doorgerijpt en zacht zijn.  

 


