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6. OSA: PIRNIDE TURUSTAMISSTANDARD 

I. TOOTE MÄÄRATLUS 

Käesolevat normi kohaldatakse Pyrus communis L. pirnisortide (kultivarid) 

suhtes, mida tuleb tarbijale müüa värskelt; normi ei kohaldata tööstuslikuks 

töötlemiseks ettenähtud pirnide suhtes. 

II. KVALITEEDINÕUDED 

Standardis määratletakse müügivalmis ja pakendatud pirnide 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 pirnid olema: 

– terved, 

– veatud; mädanenud või toiduks kõlbmatud riknenud tooted ei ole 

lubatud, 

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta, 

– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja/või maitseta. 

 Pirnid peavad olema niisuguses valmimisastmes ja seisukorras, et: 

– taluvad vedu ja käitlemist ning 



– jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

B. Nõuded küpsuse kohta 

 Pirnid peavad olema niisuguses valmimis- ja küpsusastmes, et nende 

küpsemine võib jätkuda sordiomadustele vastava küpsusastmeni. 

C. Liigitamine 

 Pirnid liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi. 

i) Ekstraklass 

 Selle klassi pirnid peavad olema eriti hea kvaliteediga. Need peavad 

olema sordile vastavate omadustega1. 

 Viljaliha peab olema täiesti veatu ja koor ilma krobelise korgistunud 

pinnata. 

 Viljad peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised vead, 

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

pakendis. 

 Vars peab olema terve. 

 Pirnide viljalihas ei tohi olla kivisrakke. 

ii) I klass 

 Selle klassi pirnid peavad olema hea kvaliteediga. Need peavad 

olema sordile vastavate omadustega2. 

 Viljaliha peab olema täiesti veatu. 

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

üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis: 

– tühised kujuvead, 

– tühised valmimisvead, 

– tühised värvusvead, 

– hästi veidi krobeline korgistunud pind,  

– väikesed pindmised vead, mis ei tohi ületada: 

– 2 cm pikliku kujuga pindmiste vigade puhul, 

– 1 cm2 kogu pinnast muude vigade puhul, välja arvatud 

kärntõvest (Venturia pirina ja V. inaequalis) kahjustatud 

ala, mis ei tohi ületada 0,25 cm2 kogupinnast, 

– tühised muljutised, mis ei ületa 1 cm2 pinnast. 

 Vars võib olla kergelt kahjustatud. 

                                                 
1 Suureviljaliste ja suvepirnisortide mittetäielik nimekiri on esitatud käesoleva standardi liites. 
2 Suureviljaliste ja suvepirnisortide mittetäielik nimekiri on esitatud käesoleva standardi liites. 



 Pirnide viljalihas ei tohi olla kivisrakke. 

iii) II klass 

 Sellesse klassi kuuluvad pirnid, mida ei või liigitada kõrgematesse 

klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud 

miinimumnõuetele. 

 Viljaliha peab olema suuremate vigadeta.  

 Pirnidel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised 

kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused:  

– kujuvead, 

– valmimisvead, 

– värvusvead, 

– veidi krobeline korgistunud pind, 

– pindmised vead, mis ei tohi ületada: 

– 4 cm pikliku kujuga pindmiste vigade puhul, 

– 2,5 cm2 kogu pinnast muude vigade puhul, välja arvatud 

kärntõvest (Venturia pirina ja V. inaequalis) kahjustatud 

ala, mis ei tohi ületada 1 cm2 kogu pinnast, 

– tühised muljutised, mis ei ületa 2 cm2 pinnast. 

III. SUURUSNÕUDED 

Suurus määratakse kas suurima ristlõike läbimõõdu või massi alusel. 

Miinimumsuurus on:  

a) läbimõõdu järgi määratava vilja puhul: 

 

 Ekstraklass I klass II klass 

Suureviljalised 

sordid 

60 mm 55 mm 55 mm 

Muud sordid 55 mm 50 mm 45 mm 

b) kaalu järgi määratava vilja puhul: 

 

 Ekstraklass I klass II klass 

Suureviljalised 

sordid 

130 g 110 g 110 g 

Muud sordid 110 g 100 g 75 g 

Käesoleva standardi liitega hõlmatud suvepirnide puhul miinimumsuurus ei 

kehti. 



Ühtlase suuruse tagamiseks ei ületa ühe pakendi viljade suurus: 

a) läbimõõdu järgi määratava vilja puhul: 

– 5 mm kihiti ridadesse paigutatud ekstraklassi viljade ning I ja II 

klassi viljade puhul, 

– 10 mm lahtiselt pakendisse või müügipakendisse pakitud I klassi 

viljade puhul. 

b) kaalu järgi määratava vilja puhul: 

– kihiti ridadesse paigutatud ekstraklassi viljade ning I ja II klassi 

viljade puhul: 

 

Vahemik (g) Kaalu erinevus (g) 

75–100 15  

100–200 35  

200–250 50  

> 250 80  

– lahtiselt pakendisse või müügipakendisse pakitud I klassi viljade 

puhul: 

 

Vahemik (g) Kaalu erinevus (g) 

100–200 50  

> 200 100  

Ühtlase suuruse nõue ei kehti II klassi viljade suhtes, mis on müügipakendites 

või pakendatud lahtiselt. 

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 viljade arvust või kaalust 5% ei 

vasta ekstraklassi 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 viljade arvust või kaalust 10% ei 

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

piirides võib olla kokku kuni 1% toodetest, mis ei vasta II klassi 

kvaliteedi- ega miinimumnõuetele või on riknenud.  

iii) II klass 



 Lubatud on koguhälve, mille puhul viljade 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% pirnide 

arvust või kaalust ei vasta suurusnõuetele. Kõnealune hälve ei hõlma 

järgmise suurusega tooteid: 

– läbimõõt kuni 5 mm miinimumläbimõõdust väiksem,  

– kaal kuni 10 g miinimumkaalust väiksem. 

V. ESITUSVIISI KÄSITLEVAD NÕUDED 

A. Ühtsus 

 Kõigi pakendite sisu peab olema ühtlane ja sisaldama ainult sama 

päritoluga, sama sorti, sama kvaliteedi ja suurusega (kui toode määratakse 

suuruse järgi) ja sama küpsusastmega pirne. 

 Ekstraklassi viljad peavad olema ka värvuselt ühtlased. 

 Selgelt eri sorti pirnide segu võib siiski pakkida ühte müügipakendisse 

tingimusel, et need on ühtlase kvaliteediga ning iga asjaomase sordi kaupa 

sama päritoluga. 

 Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

B. Pakendamine 

 Pirnid 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.  

 Üksikule tootele kinnitatavad kleebised peavad olema sellised, et pärast 

eemaldamist ei jääks neist nähtavaid liimijälgi ega pinnakahjustusi. 

Laseriga kantud teave ei tohiks tekitada vigu viljalihale või puuvilja 

pinnale. 

 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, kui see erneb 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 

– „Pirnid”, kui pakendi sisu ei ole nähtav. 

– Sordi nimi. Selgelt eri sorti pirnide segu puhul kõikide eri sortide 

nimetused.  

– Sordinime võib asendada sünonüümiga. Kaubanime (**) võib lisada 

sordi nimele või sünonüümile. 

C. Toote päritolu 

 Päritoluriik3 ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik 

või kohalik nimetus. Selgelt eri sorti erineva päritoluga pirnide segu puhul 

on iga asjakohase sordi nime kõrval päritoluriigi märge. 

D. Kaubanduslikud andmed 

– Klass. 

– Suurus või kihiti pakitud puuviljade puhul viljade arv.  

– Kui puuvilju identifitseeritakse suuruse järgi, tuleks suurus märkida: 

a) ühtsuse eeskirjadega hõlmatud toote puhul miinimum- ja 

maksimumläbimõõduna või miinimum- ja maksimumkaaluna; 

b) ühtsuse eeskirjadega hõlmamata toote puhul pakendis oleva 

väikseima puuvilja läbimõõdu või kaaluna, millele järgnevad 

sõnad „ja rohkem” või muu samaväärne märge, või vajaduse 

korral pakendi suurima puuvilja läbimõõdu või kaaluna. 

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

neid kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul 

(**)Kaubanimi võib olla kaubamärk, mis on kaubamärgina kaitstud või millele taotletakse sellist kaitset, 

või mis tahes muu kaubanduslik nimetus. 
3 Märkida tuleb täis- või tavanimi.  



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. 

 

Liide 

Suureviljalise pirni ja suvepirni sortide mittetäielik nimekiri 

Väikeseviljalisi ja muid sorte, mida nimekirjas ei ole loetletud, võib turustada, kui need 

vastavad standardi III jaos kirjeldatud muude sortide suurusnõuetele. 

Mõnda järgmisena loetletud sorti võib turustada nime all, mis on kaubamärgina kaitstud 

või millele taotletakse sellist kaitset ühes või mitmes riigis. Järgmise tabeli esimene ja 

teine veerg selliseid kaubamärke ei sisalda. Mõned tuntud kaubamärgid on nimetatud 

kolmandas veerus üksnes teavitamise eesmärgil. 

Selgitus 

L = Suureviljaline sort 

SP = Suvepirn, mille suhtes miinimumsuuruse nõue ei kehti 

 

Sort Sünonüümid Kaubamärk Suurus 

Abbé Fétel Abate Fetel  L 

Abugo o Siete en Boca   SP 

Aka   SP 

Alka   L 

Alsa   L 

Amfora   L 

Alexandrine Douillard   L 

Bambinella   SP 

Bergamotten   SP 

Beurré Alexandre Lucas Lucas  L 

Beurré Bosc Bosc, Beurré d’Apremont, 

Empereur Alexandre, 

Kaiser Alexander 

 L 

Beurré Clairgeau   L 

Beurré d’Arenberg Hardenpont  L 

Beurré Giffard   SP 

Beurré précoce Morettini Morettini  SP 

Blanca de Aranjuez Agua de Aranjuez, 

Espadona, Blanquilla 

 SP 



Sort Sünonüümid Kaubamärk Suurus 

Carusella   SP 

Castell Castell de Verano  SP 

Colorée de Juillet Bunte Juli  SP 

Comice rouge   L 

Concorde   L 

Condoula   SP 

Coscia Ercolini  SP 

Curé Curato, Pastoren, Del cura de 

Ouro, Espadon de invierno, 

Bella de Berry, Lombardia 

de Rioja, Batall de Campana 

 L 

D’Anjou   L 

Dita   L 

D. Joaquina Doyenné de Juillet  SP 

Doyenné d’hiver Winterdechant  L 

Doyenné du Comice Comice, Vereinsdechant  L 

Erika   L 

Etrusca   SP 

Flamingo   L 

Forelle   L 

Général Leclerc  Amber Grace L 

Gentile   SP 

Golden Russet Bosc   L 

Grand champion   L 

Harrow Delight   L 

Jeanne d’Arc   L 

Joséphine   L 

Kieffer   L 

Klapa Mīlule   L 

Leonardeta Mosqueruela, Margallon, 

Colorada de Alcanadre, 

Leonarda de Magallon 

 SP 

Lombacad  Cascade  L 

Moscatella   SP 

Mramornaja   L 



Sort Sünonüümid Kaubamärk Suurus 

Mustafabey   SP 

Packham’s Triumph Williams d’Automne  L 

Passe Crassane Passa Crassana  L 

Perita de San Juan   SP 

Pérola   SP 

Pitmaston Williams Duchesse  L 

Précoce de Trévoux Trévoux  SP 

Président Drouard   L 

Rosemarie   L 

Santa Maria Santa Maria Morettini  SP 

Spadoncina Agua de Verano, Agua de 

Agosto 

 SP 

Suvenirs   L 

Taylors Gold   L 

Triomphe de Vienne   L 

Vasarine Sviestine   L 

Williams Bon Chrétien Bon Chrétien, Bartlett, 

Williams, Summer Bartlett 

 L 

 

 


