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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 

7. juuni 2011, 

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja 

sektoriga (muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/428) 

I LISA 

 

B osa 

 

7. OSA: MAASIKATE TURUSTAMISSTANDARD 

I. TOOTE MÄÄRATLUS 

Käesolevat standardit kohaldatakse Fragaria L. perekonna maasikasortide 

(kultivaride) suhtes, mida tuleb tarbijale müüa värskelt, välja arvatud 

tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud maasikad. 

II. KVALITEEDINÕUDED 

Standardis määratletakse müügivalmis ja pakendatud maasikate 

kvaliteedinõuded. 

Lähetamisjärgsetel etappidel võib toodetel siiski esineda vastupidiselt standardi 

nõuetele: 

— vähest värskuse ja turdumuse vähenemist, 

— ekstraklassi mittekuuluvate toodete puhul nende bioloogilisest arengust või 

riknemisohust põhjustatud vähest kvaliteedi halvenemist 

A. Miinimumnõuded 

 Võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peavad kõikide 

klasside maasikad olema: 

– terved, kahjustamata,  

– veatud, tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole 

lubatud, 

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

– värske välimusega, kuid mitte pestud, 

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite tekitatud kahjustusteta, 
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– tupplehtedega (välja arvatud metsmaasikate puhul), tupplehed ja vars 

(kui see on küljes) peavad olema värsked ja rohelised, 

– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja/või maitseta. 

 Maasikad peavad olema piisavalt arenenud ja küpsed. Maasikad peavad 

olema sellises valmimisastmes ja seisukorras, et need: 

– taluvad vedu ja käitlemist ning 

– jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

B. Liigitamine 

 Maasikad liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi: 

i) Ekstraklass 

 Selle klassi maasikad peavad olema eriti hea kvaliteediga. Need 

peavad olema sordile iseloomulikud. 

 Viljad peavad olema värske välimusega, arvestades sordiomadusi. 

 Need ei tohi olla mullased. 

 Viljad peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised vead, 

kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi 

pakendis. 

ii) I klass 

 Selle klassi maasikad peavad olema hea kvaliteediga. Need peavad 

olema sordile iseloomulikud. 

 Viljadel võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote 

üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis: 

– tühised kujuvead, 

– väike valge laik, mis ei ületa kümnendikku marja kogupinnast, 

– kerged pindmised muljumisjäljed. 

 Viljad ei tohi olla mullased. 

iii) II klass 

 Sellesse klassi kuuluvad maasikad, mida ei või liigitada kõrgmatesse 

klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud 

miinimumnõuetele. 

 Maasikatel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised 

kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused: 

– kujuvead, 

– valge laik, mis ei ületa viiendikku marja kogupinnast, 

– vähesed kuivad muljutised, mis ei laiene, 
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– natuke mulda. 

III. SUURUSNÕUDED 

Suurus määratakse kindlaks ristlõike suurima läbimõõdu alusel. 

Miinimumsuurus on: 

– ekstraklassis 25 mm, 

– I ja II klassis 18 mm. 

Metsmaasikate miinimumsuurus ei ole sätestatud. 

IV. HÄLBEID KÄSITLEVAD NÕUDED 

Kõigis turustusetappides võib igas pakendis olla tooteid, mille kvaliteet ja suurus 

ei vasta pakendil näidatud klassi nõuetele. 

A. Kvaliteedihälbed 

i) Ekstraklass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul maasikate arvust või kaalust 5% 

ei vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab I klassi nõuetele. Selle 

hälbe piirides võib olla kokku kuni 0,5% toodetest, mis vastavad II 

klassi kvaliteedinõuetele. 

ii) I klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul maasikate arvust või kaalust 10% 

ei vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab II klassi nõuetele. Selle 

hälbe piirides võib olla kokku kuni 2% toodetest, mis ei vasta II 

klassi kvaliteedi- ega miinimumnõuetele või on riknenud. 

iii) II klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul maasikate arvust või kaalust 10% 

ei vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 2% riknenud tooteid. 

B. Suurushälbed 

 Kõikide klasside puhul: lubatud on koguhälve, mille puhul 10% viljade 

arvust või kaalust ei vasta miinimumsuuruse nõuetele. 

V. ESITUSVIISI KÄSITLEVAD NÕUDED 

A. Ühtsus 

 Kõigi pakendite sisu peab olema ühtlane ja sisaldama sama päritoluga, 

sama sorti ja sama kvaliteediga maasikaid. 

 Ekstraklassi maasikad, välja arvatud metsmaasikad, peavad küpsusastmelt, 

värvuselt ja kujult olema eriti ühtlased ja korrapärased. I klassi maasikad 

võivad olla suuruselt vähem ühtlased. 
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 Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

B. Pakendamine 

 Maasikad peavad olema pakitud nii, et need on nõuetekohaselt kaitstud. 

 Pakendi sisematerjal peab olema puhas ja niisugune, et see ei riku toodet 

välis- ega seespidiselt. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, 

eelkõige paberi või templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on 

kasutatud mürgivaba tinti või etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi. 

 Pakend peab olema ilma igasuguste võõrkehadeta. 

VI. MÄRGISTAMISNÕUDED 

Iga pakendi* ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt 

nähtavate tähtedega järgmised andmed. 

A. Identifitseerimistunnused 

 Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aadress (näiteks: 

tänav/linn/piirkond/postiindeks ja riik juhul, kui see erineb 

päritoluriigist) 

 Selle teabe võib asendada: 

– kõikidel pakenditel, välja arvatud kinnispakkidel, ametlikult 

väljastatud või tunnustatud koodmärgiga, mis tähistab pakendajat 

ja/või lähetajat ja mis on kantud märke „Pakendaja ja/või lähetaja” 

(või samaväärsed lühendid) vahetusse lähedusse. Koodmärgile peab 

eelnema tunnustava riigi ISO 3166 kahetäheline riigi/piirkonna 

kood, kui ei ole tegemist päritoluriigiga; 

–  ainult kinnispakkide puhul Euroopa Liidu piires registreeritud 

müüja nime ja aadressiga, mis on kantud märke „Pakendatud (kelle 

jaoks)” või samaväärse märke vahetus läheduses. Sellisel juhul peab 

märgistusel olema ka pakendajat ja/või lähetajat tähistav kood. 

Müüja annab selle koodi tähenduse kohta kontrolliasutusele sellist 

teavet, mida viimane vajalikuks peab. 

B. Toote liik 

– „Maasikad” (kui pakendi sisu ei ole nähtav). 

– Sordi nimi (ei ole kohustuslik). 

C. Toote päritolu 

 Päritoluriik1 ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik 

või kohalik nimetus. 

D. Kaubanduslikud andmed 

                                                 
1 Märkida tuleb täis- või tavanimi.  

* Nimetatud märgistust käsitlevaid sätteid ei kohaldata pakendis esitatud müügipakendite puhul. Kuid neid 

kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul 
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– Klass. 

E. Ametlik kontrollimärk (ei ole kohustuslik) 

Esimeses lõigus nõutud andmeid ei pea märkima pakenditele, kui need 

sisaldavad müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgelt nähtavad ja kõikidele 

müügipakenditele on kantud kõnealused andmed. Nimetatud pakenditel ei tohi 

olla eksitavaid märgiseid. Kui kõnealused pakendid pannakse välja kaubaalustel, 

peavad vastavad märked olema pandud nähtavalt vähemalt kahele kaubaaluse 

küljele. 

 


