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ДОМАТИ


І.Стерилизирани цели небелени, стерилизирани белени домати – Клас „ЕКСТРА”, Клас «І»

Технически изисквания
- Външен вид
цели, пресни, чисти, с характерна за сорта форма, без чужд мирис и привкус и без плододръжки.
- Зрелост и оцветяване
1.за небелени домати 
– техническа - зрели плодове с оцветяване, характерно за сорта.Допускат се домати с жълто-зелено оцветяване около дръжката –
 до 5% от масата за Клас „ЕКСТРА” 
 до 10% от масата за Клас „І”.
2.за белени домати 
- техническа - зрели плодове с червен, интензивно червен цвят. Допускат 	се до 10% от масата плодове със зрелост близка до техническата.Допускат се плодове с по-светъл цвят, но без наличие на жълто-зелени петна до 5% от масата.

- Размер на плода
	продълговати       	- дължина от 35 до 70 мм
- напречен диаметър от 24 до 40 мм
кръгли 
- напречен диаметър от 25 до 40 мм
- Повреди 
- механични – 
За Клас „ЕКСТРА” - допускат се до 5% от масата домати с леки механични повреди без изтичане на сок, плесенясване, загниване и черни точки
За Клас „І” - допускат се до 10 % от масата домати с леки механични повреди без изтичане на сок, плесенясване, загниване и черни точки

	- от болести и неприятели – не се допускат
	- от градушка – не се допускат


	
IІ.Домати предназначени за концентрати, сосове, сокове, и като компоненти в други консерви.
1. Концентрати – Клас „ІІ”
Технически изисквания
- Външен вид
цели, пресни, чисти, с характерна за сорта форма, без чужд мирис и привкус и без плододръжки.
- Зрелост и оцветяване
	техническа- зрели плодове с червен, интензивно червен цвят. Допускат 	се до 10% от масата плодове със зрелост близка до техническата.
- Размер
	не се нормира

	Показатели

- Повреди 
	механични – допускат се плодове с пукнатини, но без изтичане на сок, плесенясване и загниване до 12% от масата
	от болести и неприятели – допускат се плодове с върхово загниване, петна от слънчев пригор и повреди от неприятели до 5% от масата.

Домати предназначени за производство на  концентрати, сосове и като компоненти на други консерви се изкупуват по съдържание на сухо вещество при условие, че отговарят на горните показатели


ІІІ. Опаковка, маркировка, документация
	При условията договорени между двете страни




