Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze

Fazole jedlá
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Nejmenší obchodovatelné množství je 0,1 tuny.
Podle barvy se fazole jedlé třídí na:
a. fazole bílé - s obsahem všech odrůd fazolí bílých; smí obsahovat nejvýše 6 procent hmotnosti zrn
fazolí barevných (tato zrna se nepovažují za příměs);
b. fazole barevné - s obsahem všech odrůd fazolí barevných jednotné barvy; smí obsahovat nejvýše 6
procent hmotnosti zrn fazolí jiné barvy (tato zrna se nepovažují za příměs);
c. fazole barevné míchané - směs odrůd a barev fazolí jedlých.
Fazole jedlé musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevně
naplesnivělá a plesnivá. Fazole jedlé nesmějí být míchány z různých ročníků sklizně.
U fazolí jedlých smí být různé odrůdy fazolu měsíčního (Phaseolus lunatus L.) např. "Lima - boby",
nakupovány a dodávány pouze se souhlasem ministerstva zdravotnictví.
Fazole jedlé barevně míchané se dodávají pouze po dohodě prodávajícího s kupujícím.
Další ukazatele jakosti, podle nichž se posuzuje jakost fazolí jedlých, jsou uvedeny v ČSN 46 1300-1 a
ČSN 46 13 00-4. Specifikace příměsí a nečistot je uvedena v ČSN 46 13 00-4.
U fazolí jedlých, určených pro obchod, přímou spotřebu nebo ke zpracování na výrobky pro lidskou výživu
roztříděné podle odstavce 2, jsou pro koupi bez vzorku stanoveny dvě třídy jakosti do těchto hodnot:
Zkoušení fazolí jedlých se provádí podle ČSN 46 1011-1až 29 a ČSN 56 0100.

Jakostní znaky
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a) zrn požraných a muškovitých
b) nečistoty
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cizorodé příměsi

Třída jakosti
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