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კვლევა მოამზადა ISO კონსალტინგმა USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში.

ამ კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დახმარებით ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. ნაშრომში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

შესავალი
მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები მთლიანი, დაღერღილი ან დაფქული ფორმით, გავლენას ახდენენ სურსათზე, როცა ხდება მათი დამატება გემოს, არომატის ან
ფერის შეცვლის მიზნით. სუნელები და სანელებლები შეიძლება შეიცავდეს მცენარეების ნაწილებს, როგორებიცაა
თესლი, ქერქი, ნაყოფი, კვირტი, ბოლქვი, ფოთოლი, ფესვი, მარცვალი, კანი.
სუნელ-სანელებლების წარმოება, გადამუშავება და შეფუთვა ძალიან კომპლექსურია. მაგ., მშრალი სუნელებისა
და სანელებლების მისაღებად საჭირო მცენარეები შეიძლება მოყვანილი იყოს სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა
დიდ თუ პატარა ფერმაში, სადაც დანერგილი სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკა შესაძლოა სხვადასხვა დონისა იყოს.
ნედლეულის შრობა შესაძლოა ხდებოდეს როგორც მექანიკურად (სწრაფი შრობისთვის), ასევე ბუნებრივად (მზეზე ნელი შრობა რამდენიმე დღის განმავლობაში). ძალიან
კომპლექსურია სუნელ-სანელებლების მიწოდების ჯაჭვიც
და შესაძლოა გაგრძელდეს დიდხანს და მოიცვას დაწესებულებების ფართო სპექტრი. მაგალითად, მცირე ფერმაში
მოყვანილმა ნედლეულმა შეიძლება გაიაროს მრავალი
ეტაპი, სანამ მიაღწევს სუნელ-სანელებლის მწარმოებლამდე, რომელიც ახორციელებს გადამუშავებას და/ან შეფუთვას. მშრალი პროდუქტის დამუშავება ხშირ შემთხვევაში მოიცავს გასუფთავებას (წუნდებული ნედლეულის გადარჩევა), დახარისხებას, დაჭრას, შრობას, დაფქვას, შერევას, შეფუთვა/გადაფუთვას. სუნელ-სანელებლების დამუშავება საუკეთესო შემთხვევაში მოიცავს მიკრობიოლოგიური დაბინძურების გაუვნებელყოფას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით.
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ნახაზი 1. სუნელებისა და სანელებლების სასურსათო ჯაჭვი
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მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები მიჩნეულია ფუნქციურ საკვებად, რადგან ეხმარება მომხმარებელს იკვებოს
უკეთესად და შესძინოს საკ-ვებს გემო ცხიმის, შაქრისა და კალორიების დამატების გარეშე. მათ აქვთ არაჩვეულებრივი
ანტიოქსიდანტური თვისებები. შესა-ბამისად, სუნელ-სანელებლების გამოყენების საზღვრები მუდმივად ფართოვდება და
იზრდება კონკურენცია და მათ მიმართ მოთხოვნები.
გლობალურ სკალაზე ევროპა წარმოადგენს სუნელებისა და სანელებლების უდიდეს ბაზარს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის
ქვეყნებში მოყვანის/წარმოების დონე, სხვა რეგიონებთან შედარებით, გაცილებით ნაკლებია. ძირითადად ხდება იმპორტი, იმპორტირებული პროდუქციის 90%-ზე მეტი კი განვითარებად ქვეყნებზე მოდის.
სუნელ-სანელებლების ინდუსტრია ითვალისწინებს მომხმარებლების მოთხოვნებს, მათ შორის, სახეობების მრავალფეროვნებასთან, ხელმისაწვდომობასთან, გაზრდილ მოთხოვნილებებთან, უვნებლობასა და ხარისხთან დაკავშირებით.
სურსათის დეფიციტის შემთხვევაში, იზრდება ფასები და ფალსიფიკაციის რისკი. ფასების დისბალანსი და დაბალი ხელმისაწვდომობა ზოგ მწარმოებელს უბიძგებს არაკეთილსინდისიერი ალტერნატივების გამოყენებისაკენ.
წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს სუნელ-სანელებლების სასურსათო ჯაჭვში არსებული გამოწვევებისა და მოთხოვნების მიმოხილვას.
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სუნელებისა და სანელებლების ჩამონათვალი მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოში, დანართის სახით
(დანართი #2).

1. გამოყენების სფერო
წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია ხარისხის მინიმალური მოთხოვნები მშრალი არომატული სუნელებისა და
სანელებლებისთვის, რომლებიც გამიზნულია შემდგომი
გამოყენებისათვის ევროკავშირის ფარგლებში.

5.ევროკავშირის ხარისხის და უვნებლობის მოთხოვნები მშრალი არომატული სუნელებისა და სანელებლებისთვის

2. დანიშნულება
წინამდებარე დოკუმენტის დანიშნულებაა უზრუნველყოს,
რომ მშრალი არომატული სუნელებისა და სანელებლების, როგორც სოფლის მეურნეობის ფართო გამოყენების
პროდუქტების მოყვანა, მოსავლის აღება და შემდგომი
დამუშავება მოხდეს ისე, რომ ეს პროდუქტები შეესაბამებოდეს წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულ EU მოთხოვნებს.
ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა სასურსათო ჯაჭვში ჩართულმა შესაბამისმა რგოლმა დაიცვას სასოფლო-სამეურნეო სანიმუშო პრაქტიკა (GAP) და წარმოების სანიმუშო
პრაქტიკა (GMP).

რა მოთხოვნებს უნდა
აკმაყოფილებდეს მშრალი კულინარიული
სუნელები და სანელებლები ევროკავშირის
ბაზარზე მოსახვედრად?

3. განმარტებები
3,1. მშრალი არომატული სუნელები და სანელებლები
მშრალი კომპონენტები ან მშრალი მცენარეების ნარევები, რომლებიც გამოიყენება საკვებში საკმაზად, არომატის მისანიჭებლად, ფერის მისაცემად. ეს ტერმინი გამოიყენება მთლიანი, დაქუცმაცებული, დაფქული ან შერეული სუნელებისა და სანელებლებისთვის.

სუნელებისა და სანელებლების მიმართ ევროკავშირის
საკანონმდებლო მოთხოვნებში ძირითადი აქცენტი კეთდება სურსათის ხარისხსა და უვნებლობაზე და, განსაკუთრებით, დაბინძურების თავიდან აცილებაზე.

3,2. დამუშავება მიკროორგანიზმების შემცირებისთვის

რა საკანონმდებლო მოთხოვნებს უნდა
აკმაყოფილებდეს პროდუქტი?

პროცესი, რომელიც გამოიყენება არომატული სუნელებისა და სანელებლებისთვის, რათა აღმოიფხვრას ან მისაღებ დონემდე შემცირდეს მიკრობიოლოგიური საფრთხეები.

სურსათის უვნებლობა - ჰიგიენა, მიკვლევადობა
და კონტროლი

3,3. ენდოგენური უცხო სხეული

ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს მთელი რიგი საკანონმდებლო მოთხოვნები. ევროკავშირის მთავარი საკანონმდებლო რეგულაცია სურსათის უვნებლობის სფეროში
არის „კანონი სურსათის შესახებ“.

მცენარისთვის დამახასიათებელი ნაწილები, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ მასში არსებობდეს. აღმოჩენა შეიძლება ვიზუალური დაკვირვებით.
3,4. ეგზოგენური უცხო სხეული

იმისათვის, რომ გარანტირებული იყოს სურსათის უვნებლობა და საფრთხის შემთხვევაში შესაძლებელი გახდეს
სათანადო ღონისძიებების გატარება, სუნელები და სანელებლები უნდა იყოს მიკვლევადი მთლიან სასურსათო
ჯაჭვში. ეს ნიშნავს იმის ცოდნას, თუ საიდან მოდის პროდუქტი, სათანადო ჩანაწერების წარმოებას და, საჭიროების შემთვევაში, სათანადო ინფორმაციის წარდგენის შესაძლებლობას.

ყველა სხეული, რომელიც უცხოა მცენარისთვის. უცხო
სხეული შესაძლოა იყოს საფრთხის შემცველი ან
უსაფრთხო. საფრთხის შემცველი სხეული მოიცავს სხვა
მცენარეების ნაწილებს ალერგიული ან ტოქსიკური
მახასიათებლებით, ბასრ საგნებს, კერძოდ, მინას, ლითონს, ქვას, ხეს და ა.შ. კრიტიკული ზღვარი: 2 მმ-ზე დიდი ზომის სხეული.
3,5. მიკვლევადობა

ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მთლიან სასურსათო ჯაჭვში
სურსათის უვნებლობის საფრთხეების კონტროლისთვის
არის HACCP-ის (Hazard Analysis Critical Control Point)
პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემა. HACCP-სისტემა
ეფუძნება 7 პრინციპს:

სურსათის/ცხოველის საკვების, მასში გამოსაყენებლად
განკუთვნილი ნებისმიერი ნივთიერების, სურსათთან/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული ტარისა და შესაფუთი მასალის, ცხოველის, მცენარის, ცხოველური
და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატის, პესტიციდის ან აგროქიმიკატის შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის დადგენის შესაძლებლობა მათი წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე.

საფრთხის ანალიზის ჩატარება
კრიტიკული საკონტროლო წერტილების დადგენა
კრიტიკული ზღვრების დადგენა
მონიტორინგის მექანიზმების დადგენა (CCP - კრიტიკული საკონტროლო წერტილი)
მაკორექტირებელი ღონისძიებების დანერგვა

4.კულინარიული სუნელები და სანელებლები

ვერიფიკაცია

ევროპის სუნელების ასოციაციის მიერ დამტკიცებული

დოკუმენტაციის წარმოება
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ში შესაძლოა იყოს დამატებული საღებავები, არომატიზატორები ან დამატკბობლები. არსებობს რეგულაცია დანამატებისა და არომატიზატორების შესახებ, სადაც მოცემულია დაშვებული საკვებდანამატების ჩამონათვალი. სუნელებისა და სანელებლების დაშვება
ბაზარზე შესაძლოა აიკრძალოს ამ ნივთიერებების
არადეკლარირებულად, არაავტორიზებულად ან
ზღვრების დაუცველად გამოყენების გამო.

დაბინძურების თავიდან აცილება
დამაბინძურებლები არის ნივთიერებები, რომლებიც შესაძლოა არსებობდეს სუნელებსა და სანელებლებში სხვადასხვა ეტაპის შედეგად, როგორებიცაა: მოყვანა, წარმოება, შეფუთვა, ტრანსპორტირება და შენახვა. დამაბინძურებლების ძირითადი ტიპებია: პესტიციდები, მიკოტოქსინები, მიკროორგანიზმები (მაგალითად, სალმონელა),
პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები, საკვებდანამატები.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულია (ცხრილი
1) მაქსიმალური ზღვრები უცხო სხეულებისთვის. სუნელები და სანელებლები (განსაკუთრებით, დაფქული და
დაღერღილი) შესაძლოა იყოს გამიზნულად ფალსიფიცირებული უფრო იაფი ნედლეულით, მარილით, ქვიშით,
სინთეზური სახეობებითა და მსგავსი მახასიათებლების
მქონე პროდუქტებით.

პესტიციდები: ევროკავშირი ადგენს პესტიციდების
ნარჩენ მაქსიმალურ დონეებს (ნმდ - MRL) სურსათში.
სუნელები და სანელებლები იწარმოება მრავალ ქვეყანაში მსოფლიოს გარშემო, სადაც შეიძლება არ იყოს
დაცული შესაბამისი დადგენილი ზღვრები, რაც ევროკავშირის ბაზრისთვის პრობლემას წარმოადგენს.
ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ფერმერების მიერ პესტიციდების გამოყენება ექვემდებარება მკაცრ კონტროლს. ევროპელ მყიდველებს აქვთ
მჭიდრო კონტაქტი მომწოდებლებთან, რათა გააკონტროლონ მათ მიერ გამოყენებული პესტიციდების სახეობა და რაოდენობა.

სურსათის ფალსიფიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ევროკავშირის მხრიდან კონტროლი თანდათან
მკაცრდება.
მიკროორგანიზმებით, ვირუსებით, ბაქტერიებით ან მწერებით გამოწვეული დაბინძურების კონტროლი დასხივებით მშრალ სუნელებსა და სანელებლებზე ნებადართულია. ინფორმაცია, რომ პროდუქტი დასხივებულია, უნდა
იყოს ხელმისაწვდომი სასურსათო ჯაჭვის ყველა დონეზე.

მიკოტოქსინები: შემდეგი სახეობებისთვის: Capsicum spp. (წიწაკა მშრალი, მთელი ან დაფქული ნაყოფი, მათ შორის, მწარე წიწაკა ჩილი, დაფქული მწა-რე
წიწაკა ჩილი, ბულგარული წიწაკა), Piper spp. (ნაყოფი, თეთრი და შავი პილპილი), Myristica fragrans
(ჯავზი), Zingiber ofﬁcinale (კოჭა), Curcuma longa (ყვითელი კოჭა), სანელებლების ნარევი, რომელიც შეიცავს ერთზე მეტ ზემოაღნიშნულ სანელებელს. დადგენილია მიკოტოქსინების ზღვრული ნორმები:

შეფუთვასა და ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
სათანადო ეტიკეტირება მნიშვნელოვანია სუნელებისა და
სანელებლების ტრანსპორტირებისთვის მომზადებული
გარე (დიდი) შეფუთვებისთვის, ასევე, ცალკეული (მცირე
ზომის) შეფუთვებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია
საბოლოო მომხმარებლისთვის. ინფორმაცია, რომელიც
განთავსებულია ეტიკეტზე ან პროდუქტის თანდართულ
დოკუმენტში, უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას შესაბამის
დადგენილებასთან სრულ შესაბამისობაში. ევროკავშირის ქვეყნებში ვრცელდება რეგულაცია 1169/2011
„მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების თაობაზე“ და ამ რეგულაციის მიხედვით, საბოლოო მომხმარებლისთვის განკუთვნილ სუნელ-სანელებლებს უნდა ახლდეს შემდეგი ინფორმაცია:

- აფლატოქსინი B1- არა უმეტეს 5 მგ/კგ
- აფლატოქსინი B1, B2, G1 და G2 - არა უმეტეს 10 მგ/კგ
- ოხრატოქსინი A1 - არა უმეტეს 15 მგ/კგ
სალმონელა: ევროპულ კანონმდებლობაში მთელი
რიგი სხვა პროდუქტებისგან განსხვავებით, არ არის
სპეციფიკური მოთხოვნები სუნელებისა და სანელებლების სალმონელათი დაბინძურების მიმართ. თუმცა,
„სურსათის შესახებ კანონის“ მიხედვით, სურსათი,
რომელიც შედის ევროკავშირის ბაზარზე, უნდა იყოს
უვნებელი. ამდენად, სურსათის მწარმოებლები მაინც
იკვლევენ პროდუქტს სალმონელაზე.

პროდუქტის დასახელება
ნეტო წონა
ინგრედიენტების ჩამონათვალი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში; მაგ., სუნელ-სანელებლების ნარევები)

პან: პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები
არის ის ქიმიური ნაერთები, რომლებიც წარმოიქმნება
ნახშირის, ზეთის, გაზის, ნარჩენების და სხვ. არასრული წვისას. მაგალითად, ხელოვნური შრობისას ცეცხლის გამოყენებამ შესაძლოა დააბინძუროს სუნელები
და სანელებლები პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადებით.

ინფორმაცია ალერგიის გამომწვევი ან მომატებული
მგრძნობელობის მქონე ნივთიერებების ან პროდუქტების შესახებ
ვარგისიანობის მინიმალური ვადა
შენახვის ან გამოყენების ნებისმიერი განსაკუთრებული
პირობა

ტრადიციული შებოლვის მეთოდის გამოყენება შებოლილი პაპრიკის და კარდამონის წარმოებისას წარმოშობს
პან-ების წარმოქმნის ალბათობას საბოლოო პროდუქტში.
თუმცა პან-ების შემცველობა არ არის რეგულირებული კანონმდებლობით, რადგან ამ მეთოდით წარმოებული სუნელებისა და სანელებლების მოხმარება მცირეა და ამ ტიპის დაბინძურება არ ახდენს გავლენას მომხმარებელთა
ჯანმრთელობაზე.

დამზადების თარიღი და/ან პარტიის ნომერი
ბიზნესოპერატორი (დასახელება/მისამართი)
არასაკანონმდებლო (პოტენციური) მოთხოვნები
საკანონმდებლო მოთხოვნებთან ერთად, ასევე გასათვალისწინებელია ის დამატებითი მოთხოვნები, რომლებიც
შესაძლოა არსებობდეს ევროპულ ბაზარზე.

საკვებდანამატები: სუნელებსა და სანელებლებ-
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სერტიფიკაცია

რადგან ევროკავშირის მასშტაბით მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სურსათის უვნებლობა, ამიტომ დამატებით მოთხოვნა
შეიძლება იყოს გარანტია - სერტიფიცირების სახით.
ხშირ შემთხვევაში არის მოთხოვნა, რომ კომპანიებს ჰქონდეთ HACCP-ზე დაფუძნებული სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის სისტემა.
სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემებია:
BRC
IFS
FSSC 22000
SQF

ცხრილი 1. ხარისხის მინიმალური სპეციფიკაციები სუნელ-სანელებლებისთვის
საკითხი
ნიმუშის აღება

ISO 948:1980
მიკოტოქსინებისთვის - რეგულაცია 401/2006 ანალიზის მეთოდები
მიკოტოქსინების დონის კონტროლისთვის
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R0401-20140701).

ქიმიური/ ფიზიკური ანალიზი
ნაცრიანობა

მნიშვნელობებისთვის იხ. დანართი I

მჟავაში უხსნადი ნაცარი

მნიშვნელობებისთვის იხ. დანართი I

სინესტის მასური წილი

მნიშვნელობებისთვის იხ. დანართი I

ეთერზეთი

მნიშვნელობებისთვის იხ. დანართი I

წყლის აქტივობა

წყლის აქტივობა არის ძირითადი პარამეტრი, რომელიც გავლენას ახდენს მიკრობიოლოგიურ ზრდაზე. ამრიგად, ESA-ს (სუნელებისა და სანელებლების ევროპული ასოციაციის) მიერ რეკომენდებული წყლის აქტივობის მაქსიმალური მაჩვენებელია 0.65.

მოცულობითი სიმკვრივე

მეთოდოლოგიის ნაირსახეობის გამო ორივე - მეთოდიც და მნიშვნელობაც - შეთანხმებული უნდა იყოს მყიდველსა და გამყიდველს შორის.

მიკრობიოლოგია

პროდუქტი მიკროორგანიზმებისგან თავისუფალი უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ არ წარმოადგენდეს საფრთხეს ჯანმრთელობისთვის.
კონკრეტული მოთხოვნები შეთანხმდება მყიდველსა და გამყიდველს შორის.

დამაბინძურებლები/ ნარჩენები
პესტიციდები

პესტიციდების გამოყენება უნდა მოხდეს წარმოების სანიმუშო პრაქტიკის შესაბამისად,
სათანადო ნორმების დაცვით. მოხმარებისა და ნარჩენი დონეები უნდა შეესაბამებოდეს
ევროკავშირის და/ან ეროვნულ კანონმდებლობას.
(EU რეგულაცია 369/2005; საქართველოს მთავრობის დადგენილება 623 - მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში პესტიციდების
ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე).
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მძიმე მეტალები

უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ/ევროკავშირის კანონმდებლობას.
(EU რეგულაცია 1881/2006;
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დადგენილება 301/ნ სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ).

მიკოტოქსინები

სუნელების და სანელებლების მოყვანა, მოსავლის აღება, გადამუშავება და შენახვა
უნდა ითვალისწინებდეს მიკოტოქსინების წარმოქმნის პრევენციას.

ალერგენები

სუნელ-სანელებლები მთლიან სასურსათო ჯაჭვში უნდა იყოს დაცული ალერგენებით
ჯვარედინი დაბინძურებისგან.

დამუშავება

პროდუქტის ხარისხის ან უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაძლებელია მხოლოდ
კანონით ნებადართული დამუშავების პროცედურების გამოყენება.
დამტკიცებული ფუმიგანტების გამოყენება შეიძლება მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად, მაგრამ ეს უნდა იყოს მითითებული თანმხლებ დოკუმენტაციაში. ევროპული კანონმდებლობით, ეთილენის ოქსიდის (ETO) გამოყენება აიკრძალა. ეს აკრძალვა მოიცავს
როგორც ევროკავშირის შიგნით, ასევე გარეთ მის გამოყენებას (ანუ არალეგალურია იმ
მასალების გამოყენება, რომლებიც იმპორტირებამდე ეთილენის დიოქსიდით იყო დამუშავებული).
ამჟამად დასხივება სრულად არ აქვს მიღებული მომხმარებელს და ამიტომ მყიდველსა
და გამყიდველს შორის საჭიროა მოხდეს მოლაპარაკება. დასხივებაზე თანხმობის შემთხვევაში, დასხივება დაშვებულია ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული მცენარეების ჩამონათვალისთვის. თუმცა, ევროკავშირის კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ დასხივებულ პროდუქტზე დასხივების შესახებ ინფორმაცია დეკლარირებული იყოს სასურსათო ჯაჭვის ყველა ეტაპზე.
ESA-ს წევრები მხარს უჭერენ გარემოსადმი მეგობრულ ფუმიგანტებს (მონრეალის პროტოკოლი) და არატოქსიკურ პროცესებს (მაგ.: მიკრობების შემცირება წნევის საშუალებით,
ორთქლით დამუშავება).

სიწმინდე/ სისუფთავე
ბოტანიკური სახეობები

„სურსათის შესახებ კანონის“ რეგულირების შესაბამისად. თუ არ რეგულირდება: ESA-ს
კულინარიული მცენარეებისა და სანელებლების ჩამონათვალით ან მყიდველსა და გამყიდველს შორის შეთანხმებით.

ფალსიფიკაცია

სუნელებისა და სანელებლების ფალსიფიკაცია დაუშვებელია.

ინვაზია

პრაქტიკულად თავისუფალი უნდა იყოს ცოცხალი და/ან მკვდარი მწერების, მწერის ფრაგმენტებისა და შეუიარაღებელი თვალით დანახული მღრღნელების დაბინძურებისგან.

ენდოგენური უცხო სხეული

წონა მცენარეებისთვის - მაქს. 2%, სანელებლებისთვის - მაქს. 1%.

ეგზოგენური უცხო სხეული

სურსათის მწარმოებლებმა პროდუქტის გაყიდვამდე უნდა შეაფასონ, თუ რამდენად
აკმაყოფილებს უვნებლობის მოთხოვნებს.

ორგანოლეპტიკური
მახასიათებლები

არადამახასიათებელი/არაბუნებრივი სუნისა და არომატისგან თავისუფალი.

შეფუთვა

შესაფუთი მასალა არ უნდა იყოს მიკრობიოლოგიური დაბინძურების და/ან ქიმიური ნივთიერებების მიგრაციის წყარო, უნდა იყოს სურსათთან დაშვებული და შეძლოს პროდუქტის დაცვა და ხარისხის შენარჩუნება ტრანსპორტირების და შენახვის დროს.
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ევროპის სუნელებისა და სანელებლების ასოციაციის (ESA) მიერ რეკომენდებული ანალიზის მეთოდები

თუ მყიდველსა და გამყიდველს შორის არ არსებობს რაიმე ტიპის შეთანხმება ანალიზის მეთოდებთან დაკავშირებით, ევროპის სუნელებისა და სანელებლების ასოციაცია
რეკომენდაციას უწევს შემდეგ მეთოდებს:

სუნელები და სანელებლები - საერთო ნაცრის განსაზღვრა ISO 928 – 1997
https://www.iso.org/standard/26525.html

სუნელები და სანელებლები - ნიმუშის აღება ISO 948 –
2009 https://www.iso.org/standard/5369.html

სუნელები და სანელებლები - მჟავაში უხსნადი ნაცრის
განსაზღვრა ISO 930 – 1980
https://www.iso.org/standard/5348.html

სუნელები და სანელებლები - ნიმუშის მომზადება
ანალიზისთვის ISO 2825 – 1981
https://www.iso.org/standard/7821.html

სუნელები და სანელებლები - სინესტის მასური წილის
განსაზღვრა (ტენგართმევის მეთოდი) ISO 939 – 1980
https://www.iso.org/standard/5358.html

სუნელები და სანელებლები - ენდოგენური და ეგზოგენური უცხო სხეულების შემცველობის განსაზღვრა ISO
927 – 2009 https://www.iso.org/standard/42504.html

სუნელები და სანელებლები - ეთერზეთების შემცველობის განსაზღვრა ISO 6571 – 2009
https://www.iso.org/standard/41299.html

6.პირველადი წარმოება - სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა (GAP).

შესავალი

დების ნარჩენი დონეების, მიკრობიოლოგიური და სხვა
ტიპის დაბინძურების შემცირება. GAP წარმოადგენს შედეგიანი მიკვლევადობის სისტემის შემადგენელ მნიშვნელოვან ნაწილს.

GAP - საჭიროება
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა (GAP) არის
„პრაქტიკა, რომლის გამოყენება საჭიროა წარმოებამდე,
წარმოებისას, მოსავლის აღებისას და შემდგომ იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს სურსათის უვნებლობა. ხშირ შემთვევაში, ასეთი პრაქტიკები ასევე იცავს გარემოს და თანამშრომლების უსაფრთხოებას“. არის მთელი
რიგი პრინციპები, რომლებიც უნდა იყოს გამოყენებული
ფერმიდან გადამუშავების შემდგომ პროცესებამდე და
რომლებიც აისახება უვნებელ და ჯანსაღ სურსათში. მათი
მიზნები იცვლება სავაჭრო და საკანონმდებლო მარეგულირებელ მოთხოვნებზე დამოკიდებულებით. ასევე, ამ
პრაქტიკის გამოყენებით შესაძლოა გამარტივდეს ბაზარზე გასვლა, შეუსაბამობების რისკის, მათ შორის, პესტიცი-

მინიმალური მოთხოვნები
6.1 გარემოს ჰიგიენა
სანელებლებისა და მშრალი არომატული სუნელების მცენარეული წყაროები, რამდენადაც შესაძლებელია, დაცული უნდა იყოს ადამიანის /ცხოველის მიერ შიდა, ინდუსტრიული და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენების გზით დაბინძურების ისეთი დონისგან, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ადამიანის ჯანმრთელობას. სიფრთხილის
სათანადო ზომები უნდა იყოს მიღებული იმგვარად, რომ
მცენარე არ დაბინძურდეს და საბოლოო პროდუქტმა
მომხმარებლის ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეუქმნას.
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6.2. საწარმოო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

იდენტიფიცირება (მაგ.: მუნიციპალური წყალი, ჭის წყალი,
ზედაპირული წყალი (მაგ.: მდინარეები, რეზერვუარები,
ტბორები, ტბები, ღია არხები), ხელახლა გამოყენებული
სარწყავი წყალი, სამელიორაციო ჩამდინარე წყალი, აკვაკულტურიდან გამოყოფილი წყალი. რეკომენდებულია,
რომ სადაც შესაძლებელია, მწარმოებლებმა მართონ ამ
წყლებით გამოწვეული რისკები:

პირველადი მოყვანის ზონასთან სხვა ტიპის წარმოების სიახლოვემ შესაძლოა წარმოქმნას დაბინძურების მაღალი
რისკი. ამ ტიპის ნაგებობები, მათ შორის სხვადასხვა ფერმები, სახიფათო ნარჩენების ადგილმდებარეობა და ნარჩენების გადამუშავების ობიექტები უნდა შეფასდეს სანელებლებისა და მშრალი არომატული სუნელების მიკრობიოლოგიური ან სხვა ტიპის დაბინძურების პოტენციურ
წყაროდ.

შეფასდეს მიკრობული დაბინძურების პოტენციალი
(მაგ.: მსხვილფეხა საქონლისგან, ადამიანის საცხოვრებლისგან, ჩამდინარე წყლების დამუშავებისგან,
განოყიერებისა და კომპოსტირების ოპერაციებისგან)
და წყლის შესაბამისობა მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას. გადაიხედოს მიკრობული დაბინძურების
პოტენციალი ბუნებრივი მოვლენების და სხვა გარემოებების (მაგ.: ტემპერატურული ცვალებადობა, ძლიერი
წვიმა და ა.შ.) შემთხვევაში, რომლებიც მოქმედებს
წყლის ხარისხის ცვლილებაზე.

საწარმოო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინება მოიაზრებს ფერდობიდან და მიმდებარე ტერიტორიიდან წყლის ჩამონადენის პოტენციალის, წყალდიდობის რისკის, ჰიდროლოგიური მახასიათებლების შეფასებას წარმოების ადგილთან მიმართებით.
თუ პირველადი წარმოების გარემოს შეფასებისას იდენტიფიცირდება სურსათის უვნებლობის პოტენციური რისკი, საწარმოო ტერიტორიაზე მიღებული უნდა იყოს ღონისძიებები დაბინძურების პრევენციის ან მინიმუმამდე შემცირებისთვის.

შეფასდეს ქიმიური დაბინძურების პოტენციალი (მაგ.:
მიწისქვეშა დრენაჟიდან, სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენიდან, სამრეწველო ნარჩენებისგან) და წყლის შესაბამისობა მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას.
გადაიხედოს ქიმიური დაბინძურების პოტენციალი თუ
მოვლენები ან სხვა გარემო პირობები მიუთითებს, რომ
წყლის ხარისხი შესაძლოა შეიცვალოს.

6.3. გარეული და შინაური ცხოველები და ადამიანის საქმიანობა
პირველადი წარმოების ზონაში და მის მიმდებარედ არსებული გარეული და შინაური ცხოველების მრავალი სახეობა და ადამიანი შესაძლოა სურსათისმიერი პათოგენების პოტენციურ წყაროდ იქცნენ. შინაურმა და გარეულმა ცხოველებმა და ადამიანის საქმიანობამ შესაძლოა
წარმოქმნას ორი სახის რისკი: მოსავლის და ნიადაგის
პირდაპირი და ზედაპირული წყლით ან სხვა საშუალებით
დაბინძურება. გასათვალისწინებელია შემდეგი:

დაბინძურების პრევენციისთვის ან მინიმუმამდე დასაყვანად მოახდინეთ მაკორექტირებელი ღონისძიებების
იდენტიფიცირება და განახორციელეთ ისინი. მაკორექტირებელი ღონისძიებები შესაძლოა მოიცავდეს: შემოღობვას დიდი ცხოველების შემოსვლისგან თავის
დასაცავად, ჭების სათანადოდ შენარჩუნებას, წყლის
გაფილტვრას, წყლის გამწმენდ ნაგებობებს. თუ წყალი
საჭიროებს დამუშავებას, კონსულტაცია გაიარეთ სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტებთან.

პირველადი წარმოების და დამუშავების ტერიტორიაზე
არ უნდა იმყოფებოდნენ შინაური და გარეული ცხოველები;

დაადგინეთ, უნდა გაკეთდეს თუ არა მიკრობიოლოგიური და ქიმიური ანალიზები წყლის შესაბამისობის შესაფასებლად მისი მიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში. ანალიზური ტესტირება შეიძლება საჭირო გახდეს სარწყავი წყლის წყაროს შეცვლის, წყალდიდობის
ან ძლიერი წვიმის შემდეგ, როდესაც წყლის დაბინძურების რისკი მაღალია.

თუ ცხოველები გამოიყენება სანელებლებისა და არომატული სუნელების მცენარეული წყაროს მოსაგროვებლად, საჭიროა სიფრთხილე, რათა ცხოველები არ
გახდნენ დაბინძურების წყარო, მაგ.: ფეკალური მასებით დაბინძურება.
სანელებლებისა და მშრალი არომატული სუნელების
მცენარეული წყაროს წარმოებისა და დამუშავების ტერიტორია სათანადოდ უნდა იყოს შენარჩუნებული მავნებლების მოზიდვის ალბათობის შესამცირებლად. გასათვალისწინებელ აქტივობებში მოიაზრება მინდვრებში მდგარი წყლის შემცირება, ცხოველისთვის წყლის
წყაროებზე წვდომის შეზღუდვა, პირველადი წარმოებისა და დამუშავების ზონის ნარჩენებისგან გათავისუფლება, ტერიტორიის მოწესრიგებულ მდგომარეობაში
შენარჩუნება.

6.5. პერსონალის ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და სანიტარიული აღჭურვილობა
საჭიროების შემთხვევაში, პირველადი წარმოების ოპერაციებით დაკავებულ თითოეულ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს ჯანმრთელობასთან, ჰიგიენასთან და სანიტარიულ
აღჭურვილობასთან დაკავშირებული დოკუმენტირებული პროცედურები. აღნიშული პროცედურები უნდა
ეხებოდეს დასაქმებულთა სწავლებას, აღჭურვილობას
და მასალებს, კომპანიის პოლიტიკას, რათა პერსონალმა შეძლოს სათანადო ჰიგიენის დაცვა.

პირველადი წარმოებისას, მოსავლის აღებისას, გადამუშავებისას წარმოქმნილი ნარჩენები უნდა იყოს სათანადოდ მართული, რაშიც შესაძლოა ჩაერთოს კომპეტენტური ორგანოები.

პირველად წარმოებაში დასაქმებულმა სათანადოდ
უნდა დაიბანოს ხელი საპნითა და სასმელი წყლის ხარისხის წყლით, შემდეგ საფუძვლიანად უნდა გაიმშრალოს მცენარეული წყაროს ან გამომშრალი სანელებლებისა და გამომშრალი არომატული სუნელების დამუშავებამდე, განსაკუთრებით, მოსავლის აღების პროცესში და შემდგომ. თუ სასმელი წყლის ხარისხის წყალი
არ არის ხელმისაწვდომი, ხელის დაბანის მისაღები
ალტერნატიული მეთოდი უნდა შეთანხმდეს შესაბამის

6.4. წყალი პირველადი წარმოებისთვის
სუნელებისა და სანელებლების მცენარეული წყარო არ
უნდა იზრდებოდეს ან იწარმოებოდეს ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელია, რომ მოსარწყავად გამოყენებულმა
წყალმა გამოიწვიოს დაბინძურება. მწარმოებლებმა უნდა
შეძლონ მეურნეობაში გამოყენებული წყლის რესურსის
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ფადვე უნდა მოხდეს. თუ აღებული მოსავლის რაოდენობა
აჭარბებს გადამუშავების წარმადობას, მაშინ შენახვა უნდა
მოხდეს სათანადო პირობების დაცვით.

კომპეტენტურ ორგანოსთან. დასაქმებულებმა უნდა
იცოდნენ ხელის სწორად დაბანა და გამშრალება.
არასასურველმა პირებმა, შემთხვევითმა ვიზიტორებმა
და ბავშვებმა თავი უნდა შეიკავონ მოსავლის აღების
ტერიტორიაზე შესვლისგან, ვინაიდან მათ შესაძლოა
გაზარდონ დაბინძურების რისკი. როდესაც ასეთი ადამიანები ადგილზე არიან, სიფრთხილე გამოიჩინეთ და
უზრუნველყავით, რომ ისინი არ გახდებიან დაბინძურების წყაროები.

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა და
სატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს სათანადო სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაში, რაც ხელს შეუწყობს
ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციას.

8.მოთხოვნები შემოსული მასალების მიმართ

6.6. პერსონალის ჰიგიენა და სანიტარიული აღჭურვილობა

სუნელები და სანელებლები ან ნედლეული (მცენარეები)
უნდა შემოწმდეს, შეიცავს თუ არა დამაბინძურებლებს დასაშვები დონით ან იმ რაოდენობით, რომ მათი მისაღებ
დონემდე შემცირება შესაძლებელი გახდეს წარმოების
შემდგომ ეტაპებზე. მცენარეებმა, მცენარის ნაწილებმა, იმ
სუნელ-სანელებლებმა, რომლებიც პოტენციურ დამაბინძურებლებს შეიცავენ ვერ უნდა მიაღწიოს საბოლოო მომხმარებლებამდე.

დასაქმებულთათვის მწარმოებლებმა უნდა გაითვალისწინონ მოსასვენებელი და წასახემსებელი ადგილის განთავსება მოსავლის არეალისგან მოშორებით. სასურველია ეს ადგილი უზრუნველყოფილი იყოს ტუალეტით, ხელის დასაბანი და გასამშრალებელი აღჭურვილობებით,
რათა მათ შეძლონ ჰიგიენის დაცვა.
სანიტარიული დაწესებულება შეძლებისდაგვარად ადვილად მისასვლელი უნდა იყოს სამუშაო გარემოდან.

ნედლეული გადამუშავებამდე უნდა იყოს გამოკვლეული
(უცხო სხეულები, ხილული დაბინძურება) და დახარისხებული. ლაბორატორიული გამოკვლევები, მათ შორის,
ობის სოკოების და/ან პათოგენების (როგორიცაა სალმონელა) შემცველობაზე, შეიძლება ჩატარდეს საჭიროებისამებრ.

6.7. ჯანმრთელობის მდგომარეობა
გასათვალისწინებელია შემდეგი:
მწარმოებლებმა უნდა შეძლონ სურსათით გადამდებ
სიმპტომებზე (კერძოდ, დიარეა და სხვ.) დაკვირვება
და, რისკის შემთხვევაში, დასაქმებულთა სამუშაოდან
მოცილება (განსაკუთრებით - მოსავლის აღების პერიოდში).

იმ შემთხვევაში, თუ სუნელ-სანელებლები ან მათი ნარევები იწარმოება ისეთი ეტაპის გარეშე, რომლის დროსაც
ხდება პათოგენების ინაქტივაცია, მაშინ ნედლეული მიღებული უნდა იყოს დაშვებული მომწოდებლისგან. დაშვებული მომწოდებელი არის მომწოდებელი, რომელსაც
შეუძლია წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ მას დანერგილი აქვს ისეთი პრაქტიკა, რომელიც მინიმუმამდე
ამცირებს ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ დაბინძურებას. როდესაც არ არსებობს მომწოდებლის შემოწმების
სხვა შესაძლებლობა, ეფექტურია სხვადასხვა ტესტირების
ჩატარება. შესაბამისად, იმ ნედლეულმა, რომლის გამოკვლევის შედეგები არადამაკმაყოფილებელია, უნდა გაიაროს ეტაპი, რომელიც მისაღებ დონემდე დაიყვანს მასში
არსებულ საფრთხეს.

თუ ნაჩვენებია კლინიკური ან ეპიდემიოლოგიური
სიმპტომები, უნდა მოხდეს პირველად წარმოებაში დასაქმებულთა სამედიცინო შემოწმება.
პერსონალი, რომელსაც აქვს ჭრილობა, სამუშაო გარემოში დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ ჭრილობა დაიფარება მტკიცე, წყალგაუმტარი სახვევით.

7.მოპყრობა, შენახვა და ტრანსპორტირება
მოსავლის აღება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი დაზიანება და დაბინძურება. თუ შესაძლებელია, აღებული მოსავლის გადამუშავება სწრა-
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ნიადაგი (მცენარის ძირებთან ახლოს) მოსავლის აღების
დროს დაფარული უნდა იყოს სუფთა პლასტმასის ფენით,
რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსავლის დაბინძურება ან შერევა სხვა დაობებულ/დაბინძურებულ მცენარეებთან. ნებისმიერ ჩამოვარდნილ ნაყოფს და ფოთლებს
უნდა მოსცილდეს ის ნაწილი, რომელიც დაზიანებულია
და სათანადო პირობებს ქმნის სოკოს გამრავლებისთვის.
ნედლი სუნელ-სანელებლები უნდა გადამუშავდეს შეძლებისდაგვარად სწრაფად. მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს შენახვა, განსაკუთრებით, გარეცხვის შემდეგ, რადგან
შენახვისას იზრდება ობის სოკოების წარმოქმნის ალბათობა. თუ შესაძლებელია, შრობა უნდა დაიწყოს მოსავლის აღების დღესვე.

9. ხარისხობრივი და უვნებლობის პარამეტრები
9.1. მიკოტოქსინები

სველი წარმოება (საჭიროებისამებრ)

შესავალი

ქვემოთ მოცემული პროცედურები (მაგ., შრობა) შესაძლოა გამოყენებული იყოს სველი წარმოების (მაგ., როგორიცაა ჯინჯერის გარეცხვა და გაფცქვნა) შემდეგ მიკრობიოლოგიური და სხვა ტიპის დაბინძურების თავიდან ასარიდებლად. აუცილებელია, რომ გაირეცხოს სასმელად
ვარგისი წყლით, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის ხარისხობრივ მოთხოვნებს.

მრავალ ფაქტორს შორის, რამაც შეიძლება გავლენა
იქონიოს სურსათის უვნებლობაზე, ერთ-ერთია მიკროსკოპული ობის სოკოებისგან წარმოქმნილი დამაბინძურებლები. ზოგიერთი მიკროსკოპული ობის სოკო წარმოქმნის ტოქსინს, რომელიც შესაძლოა საზიანო იყოს
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მათ იცნობენ, როგორც
მიკოტოქსინებს. სუნელებისა და სანელებლებისთვის დამახასიათებელია ორი მიკოტოქსინი: ოხრატოქსინი A და
აფლატოქსინი. ეს მიკოტოქსინები პოტენციურად კანცეროგენურია. აფლატოქსინი წარმოიქმნება ობის სოკო Aspergillus-ისგან, ხოლო ოხრატოქსინი A - როგორც Aspergillus-ის, ისე Penicillum-ისგან. მიკოტოქსინები ძირითადად წარმოიქმნება Aspergillus-ისა და ასევე Penicillumისგან და მათი შემდგომი დამუშავებისას ან თერმული დამუშავებისას ინჰიბირება ვერ ხერხდება.

სველი დამუშავების შემდეგ, საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, დაუყოვნებლივ უნდა გადამუშავდეს, რომ არ მოხდეს
მიკროორგანიზმების გამრავლება.
მზეზე შრობა
არ გააშროთ პირდაპირ ნიადაგზე (მიწაზე). გამოიყენეთ
წყალგაუმტარი პოლიმერული მასალა, ბამბუკის წნულები
ან საშრობი მოედნები და დარწმუნდით, რომ ისინი სათანადოდ სუფთაა, რადგან წინა გამოყენების შემდეგ დარჩენილმა სოკოს მიკროსკოპული სპორებმა შესაძლოა გამოიწვიოს დაბინძურება შრობის დროს.

ეს სოკოები ჩვეულებისამებრ იზრდებიან მაღალი ტემპერატურისა და ტენიანობის პირობებში. შენიშვნა: ოხრატოქსინი A შეიძლება წარმოიქმნას დაბალ ტემპერატურაზეც. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ თუ პირველადი წარმოების ეტაპზე მოხდება დაბინძურება, მიკოტოქსინები შეიძლება წარმოიქმნას მთლიან სასურსათო
ჯაჭვში ტრანსპორტირების, შენახვისა და წარმოების ეტაპებზე.

შრობის დროს გასაშრობი ფენის სისქე არ უნდა იყოს 4 სმზე მეტი.
შრობის დროს საჭიროა რეგულარული მორევა (5-10-ჯერ
დღეში).
შრობის დროს ნედლეული უნდა იყოს დაცული წვიმისა და
ნამისგან და ნებისმიერი შესაძლებელი ხელახალი
დასველებისგან შენახვის ან სხვა რომელიმე ეტაპზე.

პრევენციული ზომების მიღება მთლიან სასურსათო ჯაჭვში
„ფერმიდან სუფრამდე“ წარმოადგენს საუკეთესო გზას
მიკროსკოპული ობის სოკოების წარმოქმნის პრევენციისა
და სუნელ-სანელებლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.

შრობისთვის განკუთვნილი ზონა უნდა იყოს მიწიდან
მოშორებული მავნებლებისგან დასაცავად, რასაც, სხვა
საკითხებთან ერთად, შესაძლოა პოტენციური გავლენა
ჰქონდეს მიკოტოქსინების წარმოქმნაზე.

პრაქტიკის კოდექსები გამიზნულია იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბიზნესოპერატორებს მთლიან სასურსათო ჯაჭვში,
რათა გამოიყენონ სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, სანიმუშო პრაქტიკა ტრანსპორტირებისა და შენახვისას და სანიმუშო პირველადი წარმოების პრაქტიკა მიკოტოქსინების წარმოქმნის პრევენციისთვის.

კონტროლირებული შრობა
უკეთესი ხარისხის მისაღწევად ბაქტერიების მოხვედრის
და მიკოტოქსინების ზრდის რისკის შესამცირებლად შესაძლოა გამოყენებული იყოს კონტროლირებადი შრობა.

კონტროლი მოსავლის აღებამდე

მზის ენერგიის გამოყენებით შრობა არის ერთ-ერთი მეთოდი, როდესაც ნედლეული დაცულია პოლიმერული მასალის გადახურვით და ტემპერატურის კონტროლი ხორციელდება ჰაერის მოძრაობით. პოლიმერული საფარი
უნდა იყოს მოწყობილი იმგვარად, რომ კონდენსატის
წარმოქმნის (და შედეგად, დაბინძურების) რისკი მინიმუმამდე იყოს შემცირებული.

სუნელები და სანელებლები მიკოტოქსინებისგან თავისუფალია იმ შემთხვევაში, თუ არის ჯანსაღი და დაზიანებების
გარეშე. თუმცა, ნებისმიერი ტიპის კონტაქტი დაბინძურების აშკარა წყაროსთან (ნიადაგი, წყლის არასათანადო
ხარისხი, დაობებული სუნელ-სანელებლები) უნდა იყოს
მინიმუმამდე დაყვანილი, რათა შესაძლებელი გახდეს სუნელ-სანელებლების ბუნებრივი მახასიათებლების შენარჩუნება.
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თუ შესაძლებელია, სატრანსპორტო საშუალებას უნდა
ჰქონდეს სათანადო ვენტილაცია, განსაკუთრებით, თუკი
ხდება მაღალი სინესტის მასური წილის მქონე სახეობის
ტრანსპორტირება. სავენტილაციო ხვრელები უნდა იყოს
სათანადოდ დაფარული და სუფთად შენარჩუნებული.

გადამამუშავებელი საწარმო უნდა იყოს მშრალ ადგილას, რადგან ტენიანობა ხელს უწყობს ობის სოკოების
გამრავლებას.
ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციის მიზნით ნედლეულის მიღების, გასუფთავების, რეცხვის, გადამუშავებისა
და შენახვის ზონები უნდა იყოს განცალკევებული.

ტრანსპორტირების დროს უნდა იყოს სივრცე ტომრებსა
და სატრანპორტო საშუალების ჭერს შორის.

სველი დამუშავების შემდგომ ნარჩენები უნდა მოშორდეს ნედლეულს.

9.2. მძიმე მეტალები
შესავალი

აღჭურვილობა და გამოყენებული ინვენტარი უნდა
იყოს სუფთა, ნარჩენებისგან თავისუფალი.

მძიმე მეტალები არის ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც
ცნობილია, როგორც ტოქსიკური და მათი მეტაბოლიზმი
ადამიანის ორგანიზმს არ შეუძლია. ამდენად, მათი არსებობა უნდა გაკონტროლდეს და არ უნდა აღემატებოდეს
დადგენილ ზღვრებს.

გადამუშავების შემდგომ სინესტის მასური წილი არ უნდა აღემატებოდეს 12%-ს (ISO 6673).
შრობისთვის განკუთვნილი ზონა შეფასებული უნდა
იყოს, როგორც ადგილი, რომელიც არ წარმოადგენდეს საშიშროებას წყალდიდობის დროს და აგებულია
ისეთი მასალისგან, რომელიც არ დააბინძურებს სუნელ
-სანელებლებს.

მეტალები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა აღმოჩნდეს სუნელ-სანელებლებში, არის: ტყვია, კადმიუმი,
თუთია, კალა, დარიშხანი და სპილენძი.
პოტენციური წყაროები

შრობისთვის განკუთვნილი ზონა სათანადოდ უნდა დასუფთავდეს შრობამდე.

მძიმე მეტალებით პოტენციური დაბინძურების წყარო
შესაძლოა იყოს სხვადასხვა, მათ შორის: დაბინძურებული
ნიადაგი, წყალი, პესტიციდები, საწარმოო გარემო და სხვ.

შენახვა და ტრანსპორტირება
პროდუქტი უნდა ინახებოდეს ისეთ საწყობში, სადაც არ
ხდება წყლის ჩამოდინება ჭერიდან, დაგროვება იატაკზე,
კარებთან, ფანჯრებთან და სხვ. ასევე მნიშვნელოვანია,
რომ პროდუქტი არ იყოს განთავსებული პირდაპირ იატაკზე და იყოს დაშორებული კედლებიდან. საწყობში უნდა
იყოს სათანადო ვენტილაცია მიკროსკოპული სოკოების
წარმოქმნის პრევენციისთვის.

უნდა არსებობდეს მონიტორინგის პროგრამა, რომ
რომელიმე ბუნებრივად მოსალოდნელი მძიმე მეტალი
(მაგალითად, ნიადაგში არსებული ლითონები) არ იქცეს
პოტენციურ პრობლემად.
9.3. პესტიციდების ნარჩენები
შესავალი

როდესაც პროდუქტი შედის საწყობში ან გადის საწყობიდან, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი დაცვა ატმოსფერული ნალექებისგან.

პესტიციდების გამოყენება ხშირ შემთხვევაში ხდება პროდუქტის მავნებლებით დაზიანების თავიდან ასარიდებლად.

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი საშუალება უნდა
იყოს სუფთა, უცხო სუნისგან თავისუფალი. ეს ასევე ხელს
უწყობს ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციას ტრანსპორტირების დროს.

თუმცა, რადგანაც პესტიციდების ნარჩენების გავლენა მოსახლეობაზე იზრდება, მნიშვნელოვანია პოტენციური
ნარჩენი დონეების კონტროლი როგორც სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის, ისე საბოლოო მომხმარებლის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად.

კონტეინერები
არ გამოიყენოთ დაზიანებული კონტეინერები. დარწმუნდით, რომ ისინი მშრალია (განსაკუთრებული ყურადღება
მიაქციეთ თავსახურებს).

მავნებელების ინტეგრირებული მართვა
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის პრინციპი ნიშნავს, რომ არსებობდეს სისტემური მიდგომა მცენარეთა
დაცვის საშუალებების გამოყენებისას ისე, რომ მათი ნარჩენები არ გახდეს პრობლემა.

დარწმუნდით, რომ კონტეინერები მანამდე არ იყო გამოყენებული სხვა მიზნით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს
პროდუქტის დაბინძურება (მაგ., ქიმიკატები, ნარჩენები და
სხვ.).

მავნებლების ინტეგრირებული მართვა იყენებს მეთოდებს
და დისციპლინებს, რომლებიც ითვალისწინებს გარემოზე
გავლენის და პოტენციური რისკების მინიმუმამდე შემცირებას და სარგებლის ოპტიმიზაციას. ეს არის სისტემური
მიდგომა მავნებელების მართვასთან და იყენებს გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებს, რომლებიც დაფუძნებულია მავნებლებთან დაკავშირებული პრობლემის როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივ მახასიათებლებზე და მოიცავს მათი გავრცელების არეალს.

სასურველია ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალურად სწრაფად.
გადაზიდვა
დარწმუნდით, რომ პალეტები და/ან იატაკი არის საკმარისად მშრალი. სუნელ-სანელებლები ძალიან სწრაფად
იწოვს ტენს. თუ ტომრები დასველდება, შესაბამისად, სინესტის მასური წილი პროდუქტშიც გაიზრდება.

მავნებლების ინტეგრირებული მართვის პროგრამების
მთავარი კონცეფციაა გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, საჭიროა თუ არა ამა თუ იმ პესტიციდის გამოყენება.
ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება დაფუძნებულია

კონტეინერების განთავსება მუყაოზე არის საუკეთესო გზა
ტომრების კონდენსაციისგან დაცვისთვის. ასევე ეფექტურად შეიძლება კრაფტის გამოყენებაც.
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წინასწარ უნდა მოშორდეს მექანიკურად, რაც შეამცირებს
გასანადგურებლად საჭირო პესტიციდების რაოდენობას.

მავნებლებთან დაკავშირებული პრობლემის სიხშირესა
და ტიპზე.

ირიგაცია

ვინაიდან მავნებლების ინტეგრირებული მართვა ეფუძნება ველზე დაკვირვებას, მავნებლების მართვის მრჩევლის
ან ბიოლოგის რჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა,
დაკვირვება თავადაც შეგიძლიათ, რადგან მავნებლების
ინტეგრირებული მართვის სისტემა მოითხოვს, რომ მოხდეს მავნებლების პოპულაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება.

უმჯობესია გამოყენებული იყოს ნელი ჭავლით ირიგაცია,
რადგან ამ დროს წყლის მიწოდება ხდება ზომიერად და
მცენარეთა დაცვის საშუალებები შეიძლება მიეწოდოს
უშუალოდ თითოეულ მცენარეს. ლიმანური (დატბორვით)
ირიგაციის ტექნიკა იყენებს წყლის ჭარბ რაოდენობას და
ზრდის დაავადების გავრცელების რისკს.

მცენარეთა დაცვის საშუალებების მიზნობრივად და განსაზღვრული დოზებით გამოყენების უპირატესობა არის
არა მხოლოდ მავნებლების განადგურება, არამედ პროდუქტის უკეთესი ხარისხიც.

პესტიციდები
მცენარეთა დაცვის გამოყენებული საშუალებები უნდა
იყოს დაშვებული იმ კონკრეტული მცენარისთვის/მარცვლოვნისთვის, რომლისთვისაც გამოიყენება. ასევე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რამდენად დაშვებულია მცენარეთა დაცვის ესა თუ ის გამოყენებული საშუალება საექსპორტო ქვეყანაში.

მოყვანის ზონა
მოყვანის ზონა უნდა იყოს ისეთი, რომ არ წარმოადგენდეს
დამატებით რისკს მავნებლების მოზიდვისთვის; უნდა
იყოს ნარჩენების განთავსების უბნებისგან დაშორებული,
ასევე არ არის სასურველი გარშემო ისეთი მცენარეების
მოყვანა, რომლებიც იზიდავენ მავნებლებს და დაავადებებს.

მცენარეთა დაცვის საშუალების შესყიდვა უნდა მოხდეს
კეთილსაიმედო მომწოდებლისგან, რომელსაც შეუძლია
ქიმიკატების ავთენტურობის დადასტურება. მცენარეთა
დაცვის საშუალების შესყიდვა არ უნდა მოხდეს ისეთი წყაროსგან, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს საშუალების
არასწორი კონცენტრაციით გამოყენება, ასევე არ უნდა
მოხდეს აკრძალული ქიმიკატების შესყიდვა.

ნებისმიერი ზონისთვის მნიშვნელოვანია განისაზღვროს,
რომელი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები იზრდება მეზობლად. ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტებს. თუ ასეთი პროდუქტები არის არასასურსათო, მაგალითად ბამბა, რომლისთვისაც გამოიყენება პესტიციდები, შესაძლებელია შეფრქვევის დროს ეს პესტიციდები გაფანტოს ქარმა და ამ გზით
ისეთი პესტიციდი მოხვდეს პროდუქტში, რომლებიც არ
არის დაშვებული სურსათისთვის გამოსაყენებლად.

მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეტანა უნდა მოხდეს
ისეთი საშუალებებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მათი
შესაბამისი დოზებით შეტანას. ამ საშუალებების სათანადო
რეცხვა მნიშვნელოვანია ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციისთვის.
მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების შემდგომ
მნიშვნელოვანია ლოდინის პერიოდის დაცვა მოსავლის
აღებამდე. თითოეული ქიმიური საშუალებისთვის ეტიკეტზე მითითებულია ეს პერიოდი და ის აუცილებლად უნდა
იყოს დაცული.

სარეველების არსებობა მოყვანის ზონაში ხელს უწყობს
მავნებლების გამრავლებას. მათ საწინააღმდეგოდ პესტიციდების გამოყენებისას, თუ შესაძლებელია, სარეველები
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თხილი

ნიახური

მდოგვი

სეზამი

გოგირდის
დიოქსიდი

გლუტენი

მოლუსკები

კვერცხი

თევზი

მიწის თხილი

კიბორჩხალა ხანჭკოლა

სოიო

რძის
პროდუქტები

ნელოში (თავი 12).

9.4. ალერგენები
შესავალი

9.5 ხელოვნური საღებავები

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალი ადამიანი არის
მგრძნობიარე ალერგენების მიმართ. ალერგენები ნივთიერებებია, რომლებიც ალერგიულ რეაქციას იწვევენ. ეს
მგრძნობელობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა სირთულის
და საკვების თუნდაც მცირე რაოდენობის მიღებისას გამოწვეული ანაფილაქსიური შოკი. ამდენად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სუნელები და სანელებლები დაცული
იყოს ალერგენებით პოტენციური დაბინძურებისგან.

შესავალი
ბოლო წლებში ცნობილი გახდა სანელებლების გამიზნული ფალსიფიკაციის შემთხვევები ხელოვნური საღებავებით. ზოგ შემთხვევაში ეს საღებავები არ იყო დაშვებული
სანელებლებში გამოსაყენებლად, სხვა შემთხვევებში საღებავები არ იყო დეკლარირებული, რასაც შეეძლო მომხმარებელი შეცდომაში შეეყვანა.

ალერგენებით ჯვარედინი დაბინძურება

ახლა შესაძლებელია ანალიტიკური აღჭურვილობის გამოყენება, რათა დადგინდეს საღებავების ძალიან დაბალი
შემცველობაც კი, რასაც იწვევს გარემოში არსებული დამაბინძურებლები, როგორიცაა მელანი, საღებავები, საწვავი ან საღებავით დაბინძურებული წყალი.

უმნიშვნელოვანესია, რომ მოყვანის, მოსავლის აღების,
გადამუშავების, შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს
სუნელ-სანელებლები დაცული იყოს დაბინძურებისგან.
ერთსა და იმავე ნიადაგზე სხვადასხვა მარცვლეულის
მოყვანისას დარწმუნდით, რომ არ რჩება რაიმე კვალი.

ტომრების მარკირება
იმისათვის, რომ სანელებელები არ შეიღებოს ტომრების
მარკირებისას, შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს გამოყენებული სურსათთან დასაშვები საღებავის შემცველი მარკერები.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ალერგენების წარმოებულები (მაგ., როგორიცაა მიწისთხილის ზეთი), არ იქნეს
გამოყენებული წარმოების რომელიმე ეტაპზე, არც როგორც ლუბრიკანტი რაიმე დანადგარისთვის.

გახსნილი ტომრების შემთხვევაში, სასურველია არ მოხდეს ტომრების მარკირება მაშინ, როდესაც მასში უკვე განთავსებულია სანელებლები. თხევადი საღებავების გამოყენების შემთხვევაში, რადგან ისინი შეიძლება ჩაიღვაროს
ტომრებში და გამოიწვიოს დაბინძურება, მათი გამოყენება
უნდა მოხდეს ტომრების ავსებამდე.

თუ სუნელ-სანელებლებისა და ალერგიის გამომწვევი
მარცვლეულის მოსავლის აღება ხდება ერთდროულად, მიღებული უნდა იყოს ზომები ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციისთვის.
თავად სუნელ-სანელებლებში ალერგენებს წარმოადგენს: მდოგვი, ნიახური და სეზამის მარცვლები.

მცენარეთა დაცვის საშუალებები

ასევე ცნობილია, რომ გოგირდის დიოქსიდი არის ალერგენი. გოგირდის გამოყენება ხდება სუნელების ინდუსტრიაში მავნებლების პრევენციისთვის. გოგირდის გამოყენება
უკავშირდება გოგირდის დიოქსიდის წარმოქმნის რისკს,
რაზეც ყურადღება უნდა გამახვილდეს რისკების შეფასებისას. ევროკავშირში თუ სუნელ-სანელებელი შეიცავს 10
მგ/კგ-ზე მეტი რაოდენობის გოგირდის დიოქსიდს, ამის
შესახებ ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს პროდუქტის
ეტიკეტზე, რათა მომხმარებელს ჰქონდეს არჩევანის გაკეთების საშუალება.

მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესყიდვისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მათში საღებავების შემცველობას. თუ ისინი შეიცავენ საღებავებს მაღალი კონცენტრაციით, არსებობს რისკი, რომ თუნდაც მცირე რაოდენობით მოხვდეს პროდუქტში, განსაკუთრებით - თუ მათი გამოყენება ხდება მოყვანის ციკლის გვიან ეტაპზე.
საწვავის ემისიები
ტრანსპორტირებისას და წყლის ტუმბოსთვის გამოსაყენებელი საწვავი ხშირ შემთხვევაში შეიცავს საღებავს. ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ტუმბოები ისე განთავსდეს,
რომ საწვავი და მასში არსებული საღებავები არ წარმო-

ალერგენებთან დაკავშირებული ეტიკეტირების წესების
შესახებ დეტალურად იხილეთ წინამდებარე სახელმძღვა-
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არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ ყველაფერი, რაც მოიყვანება და მოიხმარება, თავისუფალია ადამიანისთვის
საზიანო მიკრობული დაბინძურებისგან. თუმცა, რისკის
შემცირება შესაძლებელია, თუ შესაბამისი პრევენციული
ზომები იქნება მიღებული.

ადგენდეს დაბინძურების წყაროს. დამატებით გათვალისწინებული უნდა იყოს მოყვანის ზონის მდებარეობა, რათა
თავიდან იქნეს აცილებული სატრანსპორტო საშუალებების ხშირი მოძრაობით გამოწვეული ემისია.
9.6. ტექნოლოგიური დანამატები

სუფთა ნიადაგი

შესავალი

ნაკელის არასათანადო გამოყენება შესაძლოა იყოს სურსათისმიერი დაავადებების ხელშემწყობი რისკფაქტორი.
პათოგენები, როგორიცაა E.Coli 0157:H7, სალმონელა
და კამპილობაქტერია, შესაძლოა იყოს ნაკელსა და ნიადაგში სამი თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში, ტემპერატურისა და ნიადაგის კონდიციის მიხედვით.

ტექნოლოგიური დანამატი არის ნებისმიერი ნივთიერება,
რომელიც არ მოიხმარება სურსათად, გამოიყენება სურსათის ან მისი ინგრედიენტის გადამუშავების ან წარმოებისას
განსაზღვრული ტექნოლოგიური მიზნების მისაღწევად და
რომლის ნარჩენი რაოდენობა ან წარმოებულები შესაძლებელია საბოლოო პროდუქტში აღმოჩნდეს არა წინასწარ განზრახული, მაგრამ ტექნიკურად გარდაუვალი რაოდენობით იმ პირობით, რომ არ წარმოქმნის რისკს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და საბოლოო პროდუქტზე არ
მოახდენს არანაირ ტექნოლოგიურ ზეგავლენას.

ნაკელის კომპოსტირება დარგვამდე ან დათესვამდე და
ახალი ნაკელის გამოყენების შეზღუდვა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯებია, რომელთაც შეუძლიათ შეამცირონ დაბინძურების რისკი.
ნაკელის გამოყენება

წლების მანძილზე შეღებილი სანელებლები იყიდებოდა
შეუზღუდავად, მაგალითად, ჯინჯერი, კარდამონი და სხვ.
მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეფუთვაზე იყოს დეკლარირებული ინფორმაცია საღებავების შესახებ და საღებავების ნარჩენები შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სახელმძღვანელოებს.

ნაკელის გამოყენება არ შეიძლება, თუ მოსავლის აღებამდე დარჩენილია სამი თვე. თუ ველის მთლიანად დასაფარად გამოყენებულია ნაკელი, ეს უნდა იყოს მხოლოდ
კარგად კომპოსტირებული და არ უნდა ეხებოდეს მარცვლეულს.
საირიგაციო წყალი

ნებისმიერი ტექნოლოგიური დანამატი უნდა იყოს უვნებელი და დაშვებული გამოსაყენებლად იმ ქვეყანაში, სადაც
იწარმოება და/ან იყიდება სურსათი, და შესაბამისად დეკლარირებული.

როდესაც ირიგაციისთვის გამოიყენება ზედაპირული წყალი, უნდა მოხდეს წყლის გამოკვლევა კოლიფორმებზე,
განსაკუთრებით, თუ წყალი მოდის ჩამდინარე წყლებიდან
ან მესაქონლეობის ფერმასთან ახლოს. წყალი შეიძლება
გაიფილტროს ან დაგუბდეს ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

9.7. მიკრობიოლოგიური დაბინძურება
შესავალი - სურსათის უვნებლობა იწყება
ფერმაში

სუფთა ხელები
ყურადღება უნდა მიექცეს თანამშრომლების ჰიგიენას,
განსაკუთრებით, მოსავლის აღების ან რაიმე ტიპის დამუშავების დროს. თანამშრომელი, რომელიც კრეფს, ახარისხებს, წონის ან ფუთავს პროდუქციას, რეგულარულად
უნდა იბანდეს ხელებს. A ჰეპატიტის გავრცელება უკავშირდება თანამშრომლების არასათანადო ჰიგიენას. თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია ბიოლოგიურ
რისკებთან დაკავშირებით. აუცილებელია საპნით, სუფთა
წყლითა და ერთჯერადი ხელსახოცებით უზრუნველყოფა;
ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ თანამშრომლები ხელს
იბანდნენ პროდუქტთან შეხებამდე.
სუფთა ზედაპირები
მოსავლის აღებამდე ან შეფუთვისას და დღის ბოლოს უნდა გაირეცხოს ყველა გამოყენებული კონტეინერი.

მსოფლიოში სურსათისმიერი დაავადებების აფეთქებების
რიცხვი მუდმივად იზრდება. ხშირად მოხმარებული ყველა
სასოფლო-სამეურნეო საქონელი წარმოადგენს პათოგენური ბაქტერიებით დაბინძურების რისკს. დარგვიდან მოხმარებამდე არსებობს ბევრი შესაძლებლობა ბაქტერიების, ვირუსებისა და პარაზიტების წარმოსაქმნელად. ფერმაში, ნიადაგიდან, წყლიდან, ცხოველებიდან, აღჭურვილობიდან და თანამშრომლების მხრიდან შესაძლოა მოხდეს საზიანო ორგანიზმების გავრცელება.

მოსავლის აღება და მოსავლის აღების შემდგომი გადამუშავება
დაზიანებული, ობიანი ან ჭიანი ნაყოფის გამოყენება არ შეიძლება, ასევე აუცილებელია კონტეინერში მოთავსებამდე მიწის ნაწილაკების მოცილება. არ შეიძლება იმ ნაყოფის გამოყენება, რომელიც დიდხანს ეხებოდა ნიადაგს,
თუკი არ არსებობს შემდგომი ეტაპი, რომელიც ამ დაბინძურებით გამოწვეულ რისკებს შეამცირებს. დარწმუნდით,
რომ გასარეცხად გამოიყენება სასმელად ვარგისი წყალი.

რამდენი სურსათისმიერი დაავადება შეიძლება გავრცელდეს ფერმიდან? – არავინ იცის. არსებობს ეტაპები,
რომელთა დაცვითაც ფერმერს შეუძლია შეამციროს
ფერმაში პათოგენებით დაბინძურების რისკი? – დიახ.

რადგანაც ზოგიერთი სახეობა პირველად გადამუშავებას
გადის ფერმაში, აუცილებელია გამოყენებული ინვენტარი
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სადრენაჟე სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს წყლის
დროულ ჩადინებას (არ უნდა ხდებოდეს დაგუბება).

და აღჭურვილობა ირეცხებოდეს სათანადოდ, რათა გამოირიცხოს დაბინძურება შენახვამდე და შენახვის დროს.

სათანადო ვენტილაცია აუცილებელია ტემპერატურისა
და ტენიანობის შესანარჩუნებლად.

მზეზე შრობა
დარწმუნდით, რომ ზედაპირები სუფთაა. თუ დასუფთავებისას გამოიყენება წყალი, ის უნდა იყოს სასმელი წყლის
ხარისხის და ზედაპირები შრობის დაწყებამდე უნდა იყოს
მშრალი. შრობის ზონიდან მოცილებული უნდა იყოს ცხოველები და მავნებლები.

11. წარმოების კონტროლი
სურსათის უვნებლობის საფრთხეების კონტროლი

შენახვა ფერმაში
მშრალი პროდუქტი უნდა იყოს შენახული ისე, რომ არ
მოხდეს მისი დაბინძურება და სინესტის მასური წილის მომატება. შენახვის ზონა უნდა იყოს მავნებლებისგან დაცული, კარგად ვენტილირებადი და ექვემდებარებოდეს
რეგულარულ შემოწმებას.
ტრანსპორტირება
გადაზიდვისთვის გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალება უნდა დასუფთავდეს გამოყენებამდე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების ისტორიას. ის უნდა იყოს მშრალი,
მავნებლებისა და დაზიანების გარეშე. თუ სატრანსპორტო
საშუალება ღიაა, სათანადო წყალგაუმტარი პოლიპროპილენის ან სხვა საფარი უნდა იყოს გამოყენებული დაბინძურების რისკის თავიდან ასაცილებლად.

იმისათვის, რომ სუნელებისა და სანელებლების მიკროორგანიზმებით (მათ შორის, მიკოტოქსინების წარმომქმნელი ობის სოკოებით), ქიმიური დამაბინძურებლებით,
ექსკრემენტებით, მავნებლებით და უცხო სხეულებით დაბინძურების პოტენციალი მინიმუმამდე შემცირდეს, სასურსათო ჯაჭვის ყველა ეტაპზე უნდა იქნეს მიღებული სათანადო ზომები.
საწარმოო პროცესის მიხედვით, შესაძლოა სასარგებლო
აღმოჩნდეს ნედლეულისა და მზა პროდუქტისთვის განკუთვნილი ზონების განცალკევება, ასევე, უფრო მკაცრი
კონტროლის განხორციელება გადამუშავების შემდეგ.

თანამშრომლების ჰიგიენა
ზემოთ მოხსენიებულ სხვადასხვა პრაქტიკის გამოყენებასთან ერთად, დარწმუნდით, რომ დაავადებული თანამშრომლები არ დაიშვებიან ისეთ ადგილებზე, სადაც შესაძლოა დააბინძურონ პროდუქტი. თანამშრომლებისთვის
უნდა იყოს გამოყოფილი სათანადო ზონა, სადაც ისინი
შეძლებენ მიიღონ საკვები, შეისვენონ, გამოიცვალონ. უზრუნველყავით, რომ თანამშრომლებს ესმოდეთ მოწევის
ან საკვების მიღების რისკი და საჭიროებისამებრ აკრძალეთ ამ ტიპის ქმედებები.

პერსონალისა და სხვა საშუალებების (მაგ., ინგრედიენტების, შესაფუთი მასალების, აღჭურვილობების ნაწილების, დასუფთავებისთვის საჭირო საშუალებების) მოძრაობა შეიძლება იყოს დროსა თუ სივრცეში განცალკევებული;
მაგალითად, ნაკადურობა უკან დაბრუნების გარეშე, ოპერაციების განცალკევებით/დანაწევრებით მიმდინარეობა
იმ მიზნით, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი საწყის პოზიციაზე დაბრუნება; მაგალითად, ნედლეულის მოხვედრა
მზა პროდუქტისთვის განკუთვნილ ზონაში.

10.მოთხოვნები საწარმოო შენობის
მიმართ

მშრალი არომატული სუნელ-სანელებელების დაბინძურება ისეთი პათოგენებით, როგორებიცაა სალმონელა,
შესაძლოა მოხდეს კონკრეტულ ზონებში. მაგალითად,
დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს სურსათთან შეხებაში
მყოფმა დაბინძურებულმა ზედაპირებმა. შესაბამისად, დაბინძურების პოტენციური წყაროები უნდა იყოს სათანადოდ შენარჩუნებული სუფთად და მშრალად, რომ არ იქცნენ დაბინძურების რეალურ წყაროდ.

გადამამუშავებელი საწარმოს შენობა უნდა იყოს აგებული
იმგვარად, რომ იძლეოდეს ზონების გამოყოფის საშუალებას, რაც ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. შენობა უნდა იყოს დაყოფილი
ზონებად, რათა დაცული იყოს ნაკადურობა და არ მოხდეს
კვეთა ნედლეულსა და მზა/გადამუშავებულ და გადაუმუშავებელ პროდუქტებს შორის.

ისეთი მოულოდნელი შემთხვევებისას (მაგ., წყლის ჩამოდინება სახურავიდან, საფრქვევი სისტემის დაზიანება),
რაც გამოიწვევს წყლის მოხვედრას პროდუქტში შრობის
ან შეფუთვის დროს, წარმოება უნდა გაჩერდეს. პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას, ზონა დასუფთავდეს, ჩაუტარდეს დეზინფექცია და გაშრეს, სანამ წარმოება აღდგება.
დაზიანებული პროდუქტ(ებ)ი უნდა შეფასდეს და მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე დაბრუნდეს სასურსათო ჯაჭვში ან აიკრძლოს მისი გამოყენება.

ასევე მნიშვნელოვანია სათანადო ჰიგიენური სტანდარტების გათვალისწინება, კერძოდ:
ნაგებობა უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა-დეზინფექციას და ხელს უწყობდეს ჯვარედინი დაბინძურების
პრევენციას.
თუ ადგილი აქვს სველ წარმოებას (ნედლეულის რეცხვა წყლით), მაშინ ეს ზონა ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი.
რეცხვის შემდეგ აუცილებელია სათანადო შრობა,
რადგან სუნელ-სანელებლები, ჰიგროსკოპულობის
თვალსაზრისით, მოწყვლად ჯგუფად მიიჩნევა.
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ჰიგიენის კონტროლის სისტემის ძირითადი
ასპექტები

ველყოს, რომ გამოყენებული იყოს რადიაციის ის მინიმალური დოზა, რომელიც საკმარისია სასურველი ეფექტის მისაღწევად.

პროცესის სპეციფიკური ეტაპები - მექანიკური შრობა

ფუმიგაციის შემთხვევაში, თუ გამოიყენება ეთილენოქსიდი ან პროპილენოქსიდი, უნდა გაკონტროლდეს მათი
კონცენტრაცია, გამოყენების ხანგრძლივობა, ვაკუუმი და/
ან წნევა, პროდუქტის სიმკვრივე, შესაფუთი მასალის აირშეღწევადობა.

მცენარეები ან მცენარის ნაწილები, რომლებიც გამოიყენება სუნელ-სანელებლების წარმოებაში, შესაძლოა გაშრეს მექანიკურად, თუ წარმოდგენილი იქნება კონტროლის სათანადო ზომები ნედლეულის ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციისთვის. მიკროორგანიზმების, მათ შორის, მიკოტოქსინების, წარმომქმნელი ობის სოკოების,
ზრდის პრევენციისთვის სინესტის მასური წილის უვნებელი დონე უნდა იყოს მიღწეული რაც შეიძლება სწრაფად.

პათოგენების ინაქტივაციისთვის გამოყენებული მეთოდების (თერმული ან არათერმული) ადეკვატურობა და მეთოდთან დაკავშირებული კრიტიკული ზღვრები უნდა იქნეს განსაზღვრული პროცესისთვის და უნდა იქნეს გათვალისწინებული პათოგენების გაზრდილი რეზისტენტობა
ტემპერატურის მიმართ. ზოგ შემთხვევაში, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ვალიდაციის წყაროების მოძიება. თუ ვალიდაცია განხორციელებულია ერთხელ, შემდგომ ვერიფიკაციის ღონისძიებებმა პერიოდულად უნდა
აჩვენოს პროცესის მუდმივი შესაბამისობა დადგენილ
მისაღებ ზღვრებთან და მიკრობიოლოგიურ კრიტერიუმებთან.

სადაც შესაძლებელია, ბუნებრივი შრობის (ჰაერზე) ნაცვლად გამოყენებული უნდა იყოს მექანიკური შრობის მეთოდები, რათა შეიზღუდოს არომატული სუნელებისა და
სანელებლების დაბინძურება. თუ შრობისას გამოყენებულია ცხელი ჰაერის დაბერვა, ჰაერი უნდა იყოს თავისუფალი დამაბინძურებლებისაგან.
ობის სოკოების გამრავლების თავიდან არიდების მიზნით,
შრობის დრო უნდა შემცირდეს იმდენად, რამდენადაც ეს
შესაძლებელია - ოპტიმალური შრობის პირობების გამოყენებით. შრობისას საშრობი ნედლეული უნდა იყოს დაფენილი თხლად, რათა მუდმივად შენარჩუნდეს სინესტის
მასური წილის უვნებელი დონე.

მიკრობიოლოგიური და სხვა მახასიათებლები
სადაც შესაძლებელია, მახასიათებლები პათოგენური და
ტოქსიკური მიკროორგანიზმებისთვის, ნარჩენი ქიმიური
ნივთიერებებისა და უცხო სხეულებისთვის უნდა იქნეს დაწესებული და უნდა ითვალისწინებდეს წარმოების ეტაპების თანმიმდევრობას, სუნელებისა და სანელებლების
საბოლოო გამოყენებას და წარმოების პირობებს.

მშრალი არომატული სუნელებისა და სანელებლების გასუფთავება
მშრალი არომატული სუნელები და სანელებლები უნდა
გასუფთავდეს სათანადოდ (მაგ., წუნდებული), რათა მოსცილდეს ფიზიკური საფრთხეები (მაგალითად, მცენარეთა ნარჩენები; ხის, მინის, მეტალის და სხვ. ფრაგმენტები)
ხელით გადარჩევის ან დეტექტორების (მაგ., მეტალოდეტექტორის) გამოყენებით.

პროდუქტი:
ა) უნდა იყოს თავისუფალი პათოგენური და ტოქსიკური
მიკროორგანიზმებისგან იმ დონეზე, რაც შეიძლება წარმოადგენდეს რისკს ჯანმრთელობისთვის;
ბ) არ უნდა შეიცავდეს მიკროორგანიზმების მიერ წარმოქმნილ მავნე ნივთიერებას, განსაკუთრებით მიკოტოქსინებს, იმ რაოდენობით, რაც აღემატება დადგენილ ზღვრებს;

გადარჩევის ან დახარისხების შემდგომ წარმოქმნილი
ნარჩენები პერიოდულად უნდა შეგროვდეს და მოცილდეს შრობის, გადამუშავების, შეფუთვის ზონებიდან, რათა
არ მოხდეს ჯვარედინი დაბინძურება.

გ) არ უნდა იყოს დაბინძურებული მწერების, ჩიტების ან
სხვა მავნებლების ექსკრემენტებით, რაც მიუთითებს
იმაზე, რომ პროდუქტი წარმოებული ან შეფუთულია
არასათანადო ჰიგიენურ პირობებში;

დამუშავება მიკროორგანიზმებისგან გასათავისუფლებლად
მიკრობიოლოგიური დაბინძურების კონტროლისთვის შეიძლება გამოყენებული იყოს შესაბამისი მეთოდი, კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაწესებული რეგულაციების შესაბამისად. სადაც საჭიროა რისკის შემცირება, სუნელები და სანელებლები შესაძლოა დამუშავდეს მიკროორგანიზმების შემცირების შედეგიანი საშუალებებით იმ
მიზნით, რომ მოხდეს პათოგენების, მაგ.: სალმონელა,
ინაქტივაცია. ასეთი ძირითადი მეთოდებია: წყლის ორთქლის გამოყენება, ფუმიგაცია ან დასხივება.

დ) არ უნდა შეიცავდეს დამუშავების შედეგად ქიმიური
საშუალებების ნარჩენებს, დაშვებულ ნორმაზე მაღალი
კონცენტრაციით;
ე) უნდა შეესაბამებოდეს პესტიციდების ნარჩენ მაქსიმალურ დონეებს.
მიკრობიოლოგიური ტესტირებების ჩატარება მნიშვნელოვანი საშუალებაა იმის დასადასტურებლად, რომ დანერგილი სხვადასხვა პრაქტიკა და კონტროლის სისტემა
მუშაობს შედეგიანად.

წყლის ორთქლის გამოყენებისას უნდა გაკონტროლდეს
დრო და ტემპერატურა. პროცესმა უნდა უზრუნველყოს,
რომ პროდუქტმა სასურველ ტემპერატურას იმ დროის
განმავლობაში მიაღწიოს, რაც საჭიროა. შესაძლოა საჭირო გახდეს შრობის ეტაპი მომატებული სინესტის მასური
წილის გამო.

მიკრობიოლოგიური ჯვარედინი დაბინძურება
წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იქნეს მიღებული ეფექტური ზომები მიკრობიოლოგიური ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციისთვის. ნედლეული, რომელიც შეიძლება
წარმოქმნიდეს პოტენციურ რისკს, უნდა ინახებოდეს განცალკევებულ ზონაში ან იმავე ზონაში, სადაც განთავსებულია საბოლოო პროდუქტი, გამოყოფილი ფიზიკური ბარიერების მეშვეობით. სუნელები და სანელებლები, რომ-

დასხივების გამოყენების დროს უნდა გაკონტროლდეს
დასხივების დოზა, შესაფუთი მასალის ზომა და ტიპი ისევე,
როგორც შესაფუთი მასალის შეღწევადობა რადიაციის
გამოყენებული ტიპისთვის. პროცესმა უნდა უზრუნ-
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ლებიც დაექვემდებარა დამუშავებას მიკროორგანიზმების
გაუვნებელყოფისთვის, უნდა გადამუშავდეს და შენახულ
იქნეს სხვა პროდუქტებისგან განცალკევებით. შესაბამისად, გამოყენებული უნდა იყოს სხვადასხვა აღჭურვილობა.

დეტალურად მოიცავს ბიზნესოპერატორებისთვის დაკისრებულ პასუხისმგებლობას სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე.
სუნელებისა და სანელებლების ევროპული ასოციაციის
(ESA) წევრები აცნობიერებენ თავიანთ პასუხისმგებლობას მომხმარებლისთვის ალერგენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე, რათა შეძლონ
სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება.

პერსონალმა, რომელიც ეხება ნედლეულს და შუალედურ
პროდუქტებს, შესაძლოა დააბინძუროს საბოლოო პროდუქტი, ამდენად, მათ უნდა გამოიცვალონ ტანსაცმელი
მანამ, სანამ ნედლეულთან შეხების შემდეგ შეეხებიან საბოლოო პროდუქტს. ასევე უნდა დაიბანონ ხელი სხვადასხვა ეტაპზე პროდუქტთან შეხებისას.

საბოლოო მომხმარებლისთვის განკუთვნილი სურსათისთვის:

ფიზიკური და ქიმიური დაბინძურება
იმისათვის, რომ სათანადოდ გაკონტროლდეს უცხო სხეულების (მაგ., კენჭები, ქვები) საბოლოო პროდუქტში მოხვედრა, გამოყენებული უნდა იყოს სათანადო დანადგარები. პროდუქტიდან ერთი და იმავე ზომისა და სხვადასხვა სიმკვრივის მქონე უცხო სხეულების მოსაცილებლად
გამოიყენება ჰაერის დაბერვა ან გრავიტაციით აღჭურვილი სეპარატორები. სხვადასხვა დიამეტრის მქონე საცრები შეიძლება გამოყენებული იყოს თითოეული პროდუქტისთვის, მითითებული ზომის მისაღწევად და უცხო სხეულების მოსაშორებლად.

I. ალერგენები უნდა იყოს ეტიკეტირებული, როცა:
პროდუქტი შეიცავს ალერგენებს
II. ალერგენების ეტიკეტირება არ არის აუცილებელი,
სადაც:
არ გვხვდება ალერგენები;
რისკის შეფასებამ აჩვენა, რომ შემთხვევითი დაბინძურების რისკი მინიმუმამდეა შემცირებული.
რისკის მართვის ისეთი სისტემები, როგორებიცაა სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა
(GAP), წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა (GMP)
და საფრთხის ანალიზი და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) უნდა
არსებობდეს ადგილზე, რათა განხორციელდეს
რისკის შეფასება.

გამოყენებული სეპარატორის ტიპის მიუხედავად, პროცედურის მაქსიმალური შედეგიანობისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი მახასიათებლები: ზომა, სიმკვრივე, ზონა, ჰაერის სიჩქარე, საცრის დახრილობა, ვიბრაცია და სხვა.
მაგნიტები/მეტალოდეტექტორები შესაძლოა გამოყენებული იყოს რკინის და სხვა ფერადი ლითონის შემცველობის დეტექტირებისა და მათი განცალკევებისთვის. მაგნიტი უნდა იყოს განცალკევებულ მეტალთან რაც შეიძლება
ახლოს. მაგნიტები მუშაობს უფრო ეფექტურად, როდესაც
პროდუქტი მოდის თავისუფლად. თუ საჭიროა, ხაზზე შეიძლება დამონტაჟდეს ერთზე მეტი მაგნიტი. მაგნიტები უნდა
გაიწმინდოს გარკვეული სიხშირით. აღჭურვილობა უნდა
იყოს დამონტაჟებული იმგვარად, რომ მოხდეს აღმოჩენილი მეტალების კვლავ პროდუქტში მოხვედრის პრევენცია.

ეტიკეტზე ალერგენების შესახებ ინფორმაციის არარსებობა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ პროდუქტი თავისუფალია ალერგენებისგან.
III. ეტიკეტირება - „შესაძლოა შეიცავდეს“
რეგულაციაში არ მოითხოვება ალერგენებით შესაძლო ჯვარედინი დაბინძურების მითითება. თუმცა, ბიზნესოპერატორები ნებაყოფლობით აწვდიან ინფორმაციას მომხმარებლებს ალერგენების შესაძლო
არსებობის შესახებ.

ყველა შემთხვევაში, ნაწილები, რომლებიც აღმოჩნდება
მეტალოდეტექტორით, უნდა მოცილდეს და უნდა იწარმოებოდეს შესაბამისი ჩანაწერები, თუ რა ტიპის და რა
რაოდენობის უცხო სხეულები აღმოჩნდა და როდის მოხდა გასუფთავება. ეს მონაცემები უნდა იქნეს გამოყენებული იმის დასადგენად, თუ როგორ მოხვდა უცხო სხეულები და მეტალები, რათა შემდგომში დაინერგოს სათანადო კონტროლის ზომები.

„შესაძლოა შეიცავდეს“ - ფორმულირება ეტიკეტზე
გამოყენებული უნდა იყოს მაშინ, როცა:
არ გვხვდება ალერგენები, როგორც ინგრედიენტი;
რისკის შეფასებამ აჩვენა, რომ დაბინძურების შესაძლო წყარო არ არის მინიმუმამდე დაყვანილი
ან მუდმივად კონტროლდება;
რისკის შეფასება კონკრეტულ ალერგენზე მიგვანიშნებს, რომ ეტიკეტზე უნდა იყოს მითითებული წარწერა - „შესაძლოა შეიცავდეს“ .

12. ალერგენების მართვა
როგორც უკვე აღინიშნა, ალერგენების ან მომატებული
მგრძნობელობის მქონე პროდუქტების და მათი წარმოებულების შესახებ მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება რეგულირდება 2011 წლის 25 ოქტომბრის ევროკავშირის რეგულაცია N1169/2011 შესაბამისად, მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე.

IV. „თავისუფალია ...“ ეტიკეტი უნდა გამოიყენოთ,
როდესაც:
აბსოლუტური გარანტია, რომ ალერგენები არ არსებობს, შესაძლოა გაიცეს გამონაკლის შემთხვევაში,
როდესაც კანონმდებლობით განსაზღვრულია
ალერგენების გამოყენების ზღვრული რაოდენობა.

ეს რეგულაცია ეხება საბოლოო მომხმარებლისთვის განკუთვნილ ყველა ტიპის სურსათს, მათ შორის, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ წარმოებულ სურსათს და
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13. ფალსიფიკაცია

ფალსიფიკაცია არის წინასწარ განზრახული და მიზანმიმართული ქმედება, რომლის დროსაც სუნელ-სანელებლებში ხდება იმ ნივთიერებების შერევა, რომელთა არსებობა არ არის ნებადართული ან მომხმარებლის შეცდომაში შემყვანი ან დამაბნეველია და მივყავართ სურ-

სათის იმიტაციასთან და/ან შემცირებული კვებითი ღირებულების მქონე სურსათთან.
სუნელ-სანელებლები შედის ფალსიფიკაციის მაღალი
რისკის სურსათის ათეულში. ეს პროდუქტებია:

რძე

მარცვლეული

ყავა

ხილის წვენები

ორგანული საკვები

ჩაი

სუნელ-სანელებლები

თევზი

თაფლი

ზეითუნის ზეთი

ფალსიფიკაცია შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა სახის არაკეთილსინდისიერი საქმიანობით, რაც გულისხმობს სურსათში
ისეთი ნივთიერებების დამატებას, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვნად დააქვეითოს პროდუქტის ხარისხი და მისი რეალური
მახასიათებლები.
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ინგრედიენტებს, დანამატებს, საღებავებს ან ნებისმიერ
სხვა შემადგენელ კომპონენტს, რომელიც არ არის
დაშვებული სურსათში და/ან სუნელ-სანელებლებში გამოსაყენებლად;

კანონმდებლობა
ფალსიფიკაცია არის არაკეთილსინდისიერი ქმედება,
რომელმაც შესაძლოა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას
და საბოლოო მომხმარებელს სერიოზული ზიანი მიაყენოს. ფალსიფიკაცია არალეგალურია და ხშირ შემთხვევაში კრიმინალურ დანაშაულად მიიჩნევა, რომელსაც
შეიძლება მოჰყვეს მკაცრი სანქცია და ადგილობრივი მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან სამართლებრივად სასჯელი.

ინგრედიენტებს, დანამატებს, საღებავებს ან ნებისმიერ
სხვა დაშვებულ შემადგენელ კომპონენტს, მაგრამ კანონის შესაბამისად არ არის დეკლარირებული ან აღნიშნულია იმგვარად, რომ მომხმარებელი შეცდომაში
შეჰყავს;
სანელებლებს ან სუნელებს, რომელთაგან ამოღებული ან მოშორებულია მათთვის დამახასიათებელი ღირებული კომპონენტი, რასაც მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს (მაგ.: ეთერზეთგამოცლილი და ცხიმგამოცლილი ნივთიერება);

ევროპული სუნელებისა და სანელებლების ასოციაცია
(ESA) მკაცრად ეწინააღმდეგება ფალსიფიკაციას და
უსამართლო კონკურენციის პრაქტიკას. ESA-ს თვითრეგულირების მექანიზმი ასტიმულირებს ESA-ს წევრებს
გულმოდგინებით მიყვნენ თავიანთ საქმეს ევროკავშირისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის გათვალისწინებით. თვითრეგულირების მექანიზმი იცავს ასოციაციისა და მათი წევრების რეპუტაციას, სურსათის ხარისხს და
უვნებლობას.

იმავე მცენარის განსხვავებულ ნაწილს მაშინ, როცა
ეტიკეტზე მოცემულია სხვა კომპონენტი;
სხვა მცენარის ნაწილებს, რომელთა პროდუქტში მოხვედრის თავიდან არიდება ტექნიკურად შესაძლებელი
იყო.

ქვემოთ მოცემულია ფალსიფიკაციის მაგალითები. კერძოდ, როცა პროდუქტი შეიცავს:

კონტრაფაქცია
ეკონომიკური მოგების მიზნით პროდუქტების
ცნობილი ბრენდის, შესაფუთი მასალის კონცეპტის, რეცეპტურის, წარმოების მეთოდის
და სხვ. გაყალბება და უკანონო კოპირება.
ჩანაცვლება
მაღალი ღირებულების ინგრედიენტის ან
პროდუქტის ნაწილის ჩანაცვლება სხვა ინგრედიენტით ან პროდუქტის ნაწილით, რომელიც დაბალი ღირებულებისაა.

არასწორი ეტიკეტირება
ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით,
როდესაც შეფუთვაზე დაწერილი არ შეესაბამება არსებულ რეალობას.

არასარწმუნო გაუმჯობესება

გაზავება
მაღალი და დაბალი ღირებულების სითხეების ერთმანეთთან შერევა.

!

დაუმტკიცებელი, უცნობი მასალების დამატება პროდუქტებში ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით.
არაოფიციალური ბაზარი/ქურდობა/
დივერსია
მოპარული ან ჭარბად წარმოებული გაუფორმებელი პროდუქტების ყიდვა/გაყიდვა.

დამალვა/ გასაიდუმლოება
დაბალი ხარისხის საკვები ინგრედიენტის
ან პროდუქტის არ გამოჩენა.
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პრევენცია
სტანდარტიზაცია

ESA-ში წარმოდგენილი კომპანიები აცნობიერებენ ფალსიფიკაციის რისკებს და ყურადღებით აკვირდებიან მათ
მიერ დამუშავებულ პროდუქტს. რისკის შეფასება შესაძლოა შესრულდეს შემდეგის გათვალისწინებით:

მშრალი კულინარიული სუნელ-სანელებლები ემატება
სურსათს ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების მისანიჭებლად. ვინაიდან სუნელ-სანელებლები სასოფლოსამეურნეო კულტურებია და მოდის სხვადასხვა რეგიონში,
მათი პარამეტრები ბუნებრივად ცვალებადია. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი პრაქტიკაა სუნელ-სანელებლების სტანდარტიზება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
მომხმარებლის მოლოდინის შესაბამისი ხარისხის მქონე
პროდუქტის მიწოდება.

მიწოდების ჯაჭვის შეფასება, მაგ.:
- მიწოდების ისტორია
- მიმწოდებლის შესაძლებლობა, შეესაბამებოდეს
საკანონმდებლო და სხვა მოთხოვნებს
- სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის (GAP)
და წარმოების სანიმუშო პრაქტიკის (GMP) დაცვა

სტანდარტიზაცია პროცესია, რომლის დროსაც სხვადასხვა პარტიის იდენტური ბოტანიკური ჯგუფები ან ბოტანიკურად იდენტური შემადგენელი ნაწილები ერთმანეთში ირევა ცვალებადი პროპორციით მოთხოვნილი
კონსისტენციის მისანიჭებლად. სტანდარტიზებული პროდუქტის შემადგენლობაში მოცემულია ერთი ინგრედიენტი. პროდუქტი, რომელიც მომზადებულია სხვა ინგრედიენტების გამოყენებით, კლასიფიცირდება, როგორც
ნაზავი ან მიქსი და ახლავს შესაბამისი ინგრედიენტების
ჩამონათვალი.

- HACCP-პრინციპების დაცვა
- მიკვლევადობა
- ხელმისაწვდომობა (მოსავლის უკმარისობა)
მასალის ბუნება, მაგ.:
- ფორმა (მთლიანი, დაფქული, დაღერღილი)
- ფასი
- ბოტანიკური იდენტურობა
- სასაქონლო ხარისხი

ზოგიერთი მშრალი კულინარიული სუნელ-სანელებლებისთვის შესაბამისი ISO სტანდარტი გვთავაზობს შემადგენელი კომპონენტების და მათთვის ბუნებრივად მოსალოდნელი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების ჩამონათვალს. სხვა სტანდარტებში, როგორებიცაა ევროპული
ფარმაკოპეა, შესაძლოა მოცემული იყოს სასარგებლო
ინფორმაცია შემადგენლობის შესახებ. უნდა აღინიშნოს,
რომ ბუნებრივად არსებული დამაბინძურებლები არ შეიძლება ჩაითვალოს ფალსიფიკაციად, რადგან ისინი არ
არის სურსათში მიზანმიმართულად მოხვედრილი.

პროდუქტის შემოწმება, მაგ.:
- მიზნობრივი ანალიზი, როგორიცაა საღებავებზე
შემოწმება
- სიწმინდის დადასტურება არამიზნობრივი თითის
ანაბეჭდების ტექნიკის და ქიმიომეტრიის გამოყენებით
- ორგანოლეპტიკური შეფასება
- მიკროსკოპული იდენტიფიკაცია
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14. დოკუმენტაცია და ჩანაწერები

სადაც შესაძლებელი და მოსახერხებელია, უნდა არსებობდეს სურსათის უვნებლობის კონტროლის გეგმა, რომელიც მოიცავს ჩატარებული საფრთხის ანალიზის შედეგად თითოეულ ეტაპზე იდენტიფიცირებული საფრთხეების ჩამონათვალს და მათი კონტროლის ზომებს, რომელსაც ჩაატარებს ბიზნესოპერატორი. აღწერა უნდა მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს, შემდეგს: საწარმოო ზონის შეფასებას, წყალსა და მიწოდების სისტემას, ბუნებრივ სასუქს და კომპოსტირების პროცედურებს
(პირველადი წარმოების შემთხვევაში), პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ანგარიშგების პოლიტიკას,
სანიტარიული დამუშავების პროცედურებს და ტრენინგების პროგრამებს.

გიციდები, ჰერბიციდები) გამოყენების ჩანაწერები;
თანამშრომლების ტრენინგების ჩანაწერები;
მავნებლების კონტროლის ჩანაწერები;
დალაგება-დასუფთავების ჩანაწერები;
მოწყობილობა-დანადგარების მონიტორინგის და ტექ.
მომსახურების პროგრამა და ჩანაწერები;
მიკრობიოლოგიური ტესტების შედეგები და ტენდენციების ანალიზი;
ინსპექტირების/აუდიტის შედეგები.
მიკვლევადობის და ბაზრიდან გამოთხოვის პროცედურები

უნდა იყოს შენარჩუნებული შემდეგი ჩანაწერები:
წყლის მონიტორინგისა და ტესტირების შედეგები;

ჩანაწერებში უნდა იყოს მოცემული შემოსული ნედლეულის წყარო (პარტიის ნომრით) და კავშირი გაცემულ პროდუქციასთან.

მცენარეთა დაცვის საშუალებების (პესტიციდები, ფუნ-

24

გამოყენებული ლიტერატურა:
1.

CODE OF HYGIENE PRACTICE FOR SPICES AND DRIED AROMATIC HERBS – CAC/RCP 42-1995, Revision
2014

2.

European Spice Association Quality Minima Document – Rev. 5

3.

ESA Adulteartion Awareness Document – ESA 2018

4.

ESA position statement on allergen labelling – version 23 july 2014

5.

International Organisation of Spice Trade Association – GENERAL GUIDELINE FOR GOOD AGRICULTURAL
PRACTICES ON SPICES & CULINARY HERBS, June 2013, ISSUE II

6.

ESA list of Culinary Herbs and Spices
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დანართი 1. სუნელ-სანელებებლების ქიმიური/ფიზიკური პარამეტრები

ნაცრიანობა %
W/W MAX

მჟავაში უხსნადი
ნაცარი %
W/W MAXH2O %

W/W MAX

ანისული

9.0

2.5

12

1.0

ბაზილიკი

16

2.0

12

0.5

კვლიავი

8.0

1.5

13

2.5

ილი/კარდამონი

9.0

2.5

12

4.0

ნიახურის მარცვლები

12

3.0

11

1.5

ნიახურის ფოთლები

20

1.0

8.0

**

ჭყიმი

17

2.0

8.0

**

ჩილი

10

1.6

11

-

(ხახვისმაგვარი)
CHIVES

13

2.0

8.0

**

პროდუქტი

ეთერზეთი
მლ/100 გ MIN

0.7 – 1.0 (ISO 6539
So2- ის გამოყენება ნებაISO 6538) დამოკიდე- დართულია მხოლოდ
ბულია ბოტანიკურ
ცეილონის დარიჩინისსახეობაზე
თვის, III-დან B ნაწილი,
დირექტივა 95/2/EC

დარიჩინი(Ceylon)
(კასია)

7.0

2.0

14

მიხაკი

7.0

0.5

12

14

ქინძი თესლი
მიკროკარპუმი

7.0

1.5

12

0.6

ქინძის ფოთლები

15

1.0

8.0

**

კვლიავი

14

3.0

13

1.5

კამის თესლი

10

2.5

12

1.0

კამის ზედა ნაწილი

15

2.0

8.0

**

დიდი კამა
(ცერეცო)

10

2.0

12

1.0

ბერძნული ულუმბო

7.0

1.5

11

**

გალანგალი
(მიწის) GALANGAL

9.0

4.0

10

**

ნივრის პროდუქტები

6.0

0.5

6.5

-

კოჭა (ჯანჯაფილი)

8.0

2.0

12

1.5

JUNIPER BERRIES
ველური მოცვი

5.0

1.0

16

1.4

დაფნის ფოთოლი

7.0

2,0

8.0

1.0

ლემონგრასი

8.0

2.5

10

**

ჯავზი

40

0,5

10

5,0
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შენიშვნა

ამ პროდუქტების ჰიგროსკოპული ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლოა
საჭიროებდეს ტენის
დაბალ შემცველობას

დანართი 1. სუნელ-სანელებებლების ქიმიური/ფიზიკური პარამეტრები

პროდუქტი

ნაცრიანობა %
W/W MAX

მჟავაში უხსნადი
ნაცარი %
W/W MAXH2O %

W/W MAX

ეთერზეთი
მლ/100 გ MIN

მაიორანი (თავშავა, ორეგანო)

10

2.0

12

0,7

მდოგვი

6.5

1.0

10

-

მუსკატის კაკალი

3.0

0.5

10

5 – 6.5 დამოკიდებულია ხარისხზე

6.0 – 8.0 (დამოკიდებულია
წარმოშობაზე)

ხახვის პროდუქტები Allium cepa

5.0

0.5

თავშავა

10

2.0

წიწაკის ფხვნილი

10

2.0

11

-

ოხრახუში

14

1.5

7.5

**

შავი წიწაკა

7.0

1.5

12

2.0

თეთრი წიწაკა

3.5

0.3

12

1.5

მწვანე წიწაკა
(მშრალი)

3.0

0.3

13*

1.0

PIMENTO Jamaica
და სხვა წყაროები

4,5
5,0

0,4
1,0

12
12

3,0
2,0

ვარდისფერი წიწაკა

7,0

1,8

14*

2,0

ყაყაჩოს თესლი

8

2

8

n.a.

როზმარინი

8,0

1,0

10

1.0

ზაფრანა მთლიანი

8,0

1,0

12

-

ზაფრანა მიწის

8,0

1,5

10

-

აბზინდა

12

2,0

12

1,5

12

1,0

12

0,5

ბაღის ტიპის (კულტივირებული)

12

4

12

1,5

პიტნა

12

2.5

13

0.5

ვარსკვლავისებური
ანისული

3.0

0,5

8,0

7,0

აბზინდა (ტარხუნა)

12

1.5

8,0

0,5

ბეგქონდარა

12

3,5

12

1,0

კურკუმა

8.0

2,0

12

2,5

დაფქული

9.0

2,5

10

1,5

12

-

SAVOURY
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ამ პროდუქტების ჰიგროსკოპული ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჭიროებდეს ტენის დაბალ
შემცველობას

1.5

SAVOURY
მთის ტიპის (ველურად გაზრდილი)

შენიშვნა

არ მოიცავს ინგლისურ
წარმომავლობას

*თუ გაყინვითაა გამშრალი: 8%

*თუ გაყინვითაა გამშრალი: 8%

დანართი 2. მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები
კულინარიული სუნელ-სანელებლები
პირველადი
დასახელება*

მეორეული ან
ალტერნატიული
დასახელებები

ბოტანიკური დასახელება

მცენარის ნაწილი ბოტანიკური
განსაზღვრება

კლიმატური ზონა

Ajwain

Trachyspermum ammi

თესლი

TE

ანისულის თესლი

Pimpinella anisum

ნაყოფი

TE

ანატო

Bixa orellana

თესლი

TE

ასაფეტიდა

Ferula asafetida

ფესურა

TE, SU

Ocimum basilicum

ფოთოლი

TE

იასამნისფერი
რეჰანი

Ocimum basilicum var
purpurescens

ფოთოლი

TE

ტაილანდური
რეჰანი

Ocimum basilicum var
thyrsiﬂora

ფოთოლი

TE

Ocimum tenuiﬂorum

ფოთოლი

TE

სამკურნალო
ჭარხალა

Borago oﬃcinalis

ფოთოლი

TE

კვლიავი

Carum carvi

ნაყოფი

TE

Elettaria cardamomum

თესლი

TR

Elettaria cardamomum

ნაყოფი

TR

Elettaria cardamomum

ნაყოფი

TR

Amomum costatum, Amomum
subulatum

ნაყოფი

TR

ნიახურის ფოთლები

Apium graveolens dulce

ნაყოფი

TE

ნიახურის თესლი

Apium graveolens

ფოთოლი

TE

ჭყიმი

Anthriscus cerefolium

თესლი

TE

ჩილ(ებ)ი

Capsicum annuum, Capsicum
frutescens,

ფოთოლი

TR, TE

Capsicum baccatum, Capsicum
pubescens

ნაყოფი

Capsicum chinense

ნაყოფი

TR, TE

Cinnamomum zeylanicum (syn.
Cinnamomum verum)

შიდა ქერქი

TR

Cinnamomum burmannii*
Cinnamomum loureirii*
Cinnamomum aromaticum* (syn.
Cinnamomum cassia)

ქერქი

TR

რეჰანი

წმინდა რეჰანი

ტკბილი რეჰანი

ტულსი

ილი/კარდამონის
თესლი

მწვანე კარდამონის
თესლი

ილი/კარდამონის
ლებანი

მწვანე კარდამონის
ლებანი
თეთრი კარდამონის
ლებანი

შავი ილი/კარდამონი

შავი კარდამონის
ლებანი

მანათობელი სტი
ლის ცხარე ჩილი
დარიჩინი
კასია

დარიჩინი*

მიხაკი

ქინძის ფოთლები

Syzygium aromaticum (formerly
Eugenia caryophyllata)
ქინძი

ქინძის მარცვლები
კვლიავის თესლი

კვლიავი

ყვავილის კვირტი

TR

Coriandrum sativum

ფოთოლი

TE

Coriandrum sativum

ნაყოფი

TE

Cuminum cyminum

ნაყოფი

TE
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დანართი 2. მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები
კულინარიული სუნელ-სანელებლები
პირველადი
დასახელება*

მეორეული ან
ალტერნატიული
დასახელებები

ბოტანიკური დასახელება

მცენარის ნაწილი ბოტანიკური
განსაზღვრება

კლიმატური ზონა

ქარის ფოთოლი

Murraya koenigii

ფოთოლი

TR, SU

კამის თესლი

Anethum graveolens,
Anethum sowa

ნაყოფი

TE, SU

Anethum graveolens

ფოთოლი

TE

დიდი კამის თესლი

Foeniculum vulgare

ნაყოფი

TE

ბერძნული ულუმბოს ფოთოლი

Trigonella foenum-graecum

ფოთოლი

TE

Trigonella foenum-graecum

თესლი

TE

თავნასკვა ჯინჯერი

Alpinia galanga, Alpinia
oﬃcinarum, Kaempferia galangal

ფესურა

TR

ნიორი

Allium sativum

ბოლქვი

TE

Allium ursinum

ფოთოლი

კოჭა/ჯანჯაფილი

Zingiber oﬃcinale

ფესურა

სამოთხის მარცვლები

Aframomum melegueta

თესლი

Hibiscus sabdariﬀa

ყვავილი

პირშუშხა

Armoracia rusticana, Armoracia
lapathifolia

ფესვი

TE, SU

ღვიის კენკრა

Juniperus communis

ნაყოფი

TE

კაფირ ლაიმის
ფოთლები

Citrus hystrix

ფოთოლი

TR

Laurus nobilis

ფოთოლი

TE

ლავანდის ყვავილი

Lavandula oﬃcinalis, Lavandula
angustifolia

ყვავილი

TE

ლემონგრასი

Cymbopogon citratus

ფოთოლი

TR

ცისკარას ფოთოლი

Levisticum oﬃcinale

ფოთოლი

TE

ცისკარას ფესვი

Levisticum oﬃcinale

ფესურა

TE

ჯავზი

Myristica fragrans,
Myristica argentea

ქერქი

TR

მაიორანი

Majorana hortensis
(syn. Origanum majorana)

ფოთოლი

TE

კამის ზედა ნაწილი

ბერძნული ულუმბოს თესლი

ველური ნივრის
ფოთოლი

ჰიბიკუსის ყვავილები

წყავის ფოთლები

კამის ცხვირი, კამა
სარეველა

Methi

დათვის ნიორი

როზელა

დაფნის ფოთლები

TE
TR
TR
TR, SU

პიტნა

ბაღის პიტნა

Mentha piperita

ფოთოლი

TE

პიტნა

პიტნა

ფოთოლი

TE

მდოგვის თესლი

ყვითელი/ყავისფერი
მდოგვი

Mentha spicata
Sinapis alba, Brassica alba, Brassica hirta /Brassica juncea

თესლი

TE

მდოგვის თესლი

შავი მდოგვი

Sinapis nigra, Brassica nigra

თესლი

TE

ტყის კამა

შავი ხახვის თესლები/შავი კვლიავის
თესლები

Nigella sativa

თესლი

TR, SU

ჯავზი

Myristica fragrans
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უქერქო თესლი

TR

დანართი 2. მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები
კულინარიული სუნელ-სანელებლები
პირველადი
დასახელება*

მეორეული ან
ალტერნატიული
დასახელებები

ბოტანიკური დასახელება

მცენარის ნაწილი ბოტანიკური
განსაზღვრება

კლიმატური ზონა

ხახვი

Allium cepa

ბოლქვი

TE

ხახვი

Allium cepa var. aggregatum

ბოლქვი

TE

თავშავა

Origanum vulgare, Origanum onites

ფოთოლი

TE

მექსიკური თავშავა

Lippia graveolens

ფოთოლი

TE,SU

პაპრიკა

პიმტონი

Capsicum annuum, Capsicum
frutescens

ნაყოფი

TE

ოხრახუში

ოხრახუშის ხვეული
ფოთლები

Petroselinum crispum (syn.
Petroselinum sativum)

ფოთოლი

TE

ოხრახუში

ოხრახუშის სწორი
ფოთლები

Petroselinum crispum var
neapolitanum

ფოთოლი

TE

წიწაკა, მწვანე

მწვანე პილპილის
მარცვლები

Piper nigrum

ნაყოფი

TR

წიწაკა, შავი

შავი პილპილის
მარცვლები

Piper nigrum

ნაყოფი

TR

წიწაკა, თეთრი

თეთრი პილპილის
მარცვლები

Piper nigrum

თესლი

TR

წიწაკა, წითელი

წითელი პილპილის
მარცვლები

Piper nigrum

ნაყოფი

TR

წიწაკის ტროპიკული ქუბაბა
ბუჩქი

Piper cubeba

ნაყოფი

TR

ვარდისფერი წიწაკა

Schinus terebinthifolius, Schinus
molle

ნაყოფი

TR

ნაყოფი

სიჩუანის წიწაკა

სიჩუანის წიწაკა

Zanthoxylum piperitum,
Zanthoxylum bungeanum

სურნელოვანი პილპილი

სამკურნალო პიმენტა

Pimenta dioica

ყაყაჩოს თესლი

თეთრი ყაყაჩოს
თესლი

Papaver somniferum

ლურჯი ყაყაჩოს
თესლი

Papaver somniferum

თესლი

TE,SU

Rosmarinus oﬃcinalis

ფოთოლი

TE
TE

ყაყაჩოს თესლი
როზმარინი
ზაფრანა

TR
ნაყოფი
თესლი

TE,SU

Crocus sativus

ბუტკოს ნაწილი

აბზინდა

Salvia oﬃcinalis, Salvia triloba

ფოთოლი

TE

იასამნისფერი
აბზინდა

Salvia oﬃcinalis var purpurascens

ფოთოლი

TE

ქონდარი

ზაფხულის ქონდარი

Satureja montana

ფოთოლი

TE

ქონდარი

ზამთრის ქონდარი

Satureja hortensis

ფოთოლი

TE

შირბახტის თესლი

თეთრი შირბახტის
თესლი

Sesamum indicum

თესლი

შირბახტის თესლი

შავი შირბახტის
თესლი

Sesamum indicum

თესლი

TR

Illicium verum

ნაყოფი

TE

Rhus coriaria

ნაყოფი

TE

Artemisia dracunculus

ფოთოლი

TE

ვარსკვლავისებური
ანისული
სუმახი (კოწახური)
ტარხუნა (აბზინდა)

სუმახი
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დანართი 2. მშრალი არომატული სუნელ-სანელებლები
კულინარიული სუნელ-სანელებლები
პირველადი
დასახელება*

მეორეული ან
ალტერნატიული
დასახელებები

ბეგქონდარა

ბოტანიკური დასახელება

მცენარის ნაწილი ბოტანიკური
განსაზღვრება

კლიმატური ზონა

Thymus vulgaris,Thymus zygis,
Thymus serpyllum

ფოთოლი

TE

ფესურა

TR

კურკუმა

ჰალდი

Curcuma longa

ვანილის ღეროები

ვანილის მარცვლები

Vanilla planifolia, Vanilla tahitensis

ვასაბი

იაპონური პირშუშხა

Eutrema japonicum

ნაყოფი
ღერო

TR
SU

შენიშვნები
1 ა) დროთა განმავლობაში განვითარებულ ტრადიციულ ბოტანიკურ დასახელებებსა და განმარტებებში ცვლილებები შედის.
მაგალითად, ანისულის თესლი და სხვა თესლები ბოტანიკურად ნაყოფია, თეთრი წიწაკა ნაყოფად მიიჩნევა მაშინ,
როდესაც ბოტანიკური განსაზღვრებით თესლია.
1 ბ) მცენარის ნაწილი რომელიც მიიჩნევა სუნელად, ჩვეულებრივ არის მისი ფოთლები ან მთლიანად მცენარე, მცენარის
რბილი ნაწილი. მცენარის სხვადასხვა ნაწილი სანელებლებად კლასიფიცირდება; მცენარის ყველაზე გამოყენებადი
ნაწილები აქ არის მოცემული.
2) სუნელ-სანელებლების მოსაყვანად განკუთვნილი ბუნებრივი კლიმატური ზონა შემდეგნაირად კლასიფიცირდება:
TR = ტროპიკული ზონა
TE = ზომიერი
SU = სუბტროპიკული
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